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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 43 став 1 тачка 3 и члана 60 Закона о запошљавању и
осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10,
38/15, 113/17 - др. закон и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о
професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13), Националног акционог плана
запошљавања за 2020. годину („Сл. гласник РС”, бр. 94/19), 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 запошљавања општине Димитровград за 2020. годину и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма и мера активне политике запошљавања за
2020. годину број 2601-101-4/2020-8 од 25.05.2020. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
- ФИЛИЈАЛА ПИРОТ И ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ
ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ
МЕСТИМА У 2020. ГОДИНИ
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима (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, Испоставе Димитровград
(у даљем тексту: Национална служба).
Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су:
§ млади до 30 година старости - без квалификација / са ниским квалификацијама, млади у домском смештају, хранитељским породицама и
старатељским породицама,
§ старији од 50 година,
§ вишкови запослених,
§ Роми,
§ особе са инвалидитетом,
§ радно способни корисници новчане социјалне помоћи,
§ дугорочно незапослени,
§ 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, у четвртој групи ЈЛС и девастираним подручјима.
Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе према месту рада лица, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити
у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети са
сајта 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 програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености општина у Републици Србији, могу се добити
у Националној служби, Испостава Димитровград, телефони: 010/362-398
и 010/360-966 или на сајту www.nsz.gov.rs, као и Општини Димитровград,
телефон: 010/361-108 лок. 123 или на сајту Општине Димитровград www.dimitrovgrad.rs.
Јавни позив је отворен од 15.06.2020. године, као дана објављивања на
сајтовима Националне служне и општине Димитровград, до утрошка расположивих средстава, а најкасније до 30.09.2020. године.

Национална служба
за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању

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 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 члана 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 измени
и допуни одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне
политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима
запошљавања у 2020. години министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 401-00-00426/2020-24 од 27.05.2020. године
(у даљем тексту: Одлука), а у складу са Локалним акционим планом запошљавања града Краљева за 2020. годину и Споразумом о уређивању
међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера АПЗ за
2020. годину број 1208-101-1/2020 од 12.06.2020. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И ГРАД КРАЉЕВО
Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА
У 2020. ГОДИНИ
Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено
теже запошљивих незапослених лица 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 у програм укључи незапослена лица
из свих категорије теже запошљивих, у складу са стањем и потребама
локалног тржишта рада утвређеним Локалним акционим планом запошљавања града Краљева за 2020. годину.
На јавним радовима се радно ангажује најмање 5 (пет) незапослених
лица из наведених категорија незапослених. 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 по основу уговора о привременим и повременим пословима, у
висини до 22.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном
нивоу; која се увећава за припадајући порез и доприносе за обавезно
социјално осигурање; наведена накнада обухвата и трошкове доласка и
одласка са рада;
• накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу, у свим областима, једнократно, у висини од:
- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана,
- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца,
- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;
• накнаду трошкова обуке: Национална служба процењује оправданост
потребе за обуком, уколико исто није регулисано законом.
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.
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, Филијали
Краљево Национaлне службе, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у Филијали Краљево или преузети на
сајтoвима - www.nsz.gov.rs и www.kraljevo.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.
24.06.2020. | Број 887 |

3

Јавни позиви

Информације о програму могу се добити у Филијали Краљево НСЗ, телефон: 036/302-036 или на сајтoвима: www.nsz.gov.rs и www.kraljevo.rs.

ном обрасцу који се може добити у Филијали Краљево или преузети на
сајтoвима - www.nsz.gov.rs и www.kraljevo.rs.

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у средствима јавног
информисања, а последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном
конкурсу је 30.06.2020. 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 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавањау особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС”, бр.
36/09 и 32/13) и члана 94 и члана 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 2020.
години министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр.
401-00-00426/2020 од 12.05.2020. године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Рашка за 2020. годину и Споразумом
о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или
мера АПЗ за 2020. годину број 1208-101-2/2020 од 28.05.2020. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И ОПШТИНА РАШКА
Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА
У 2020. ГОДИНИ
Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено
теже запошљивих незапослених лица 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 у програм укључи незапослена лица из свих категорије
теже запошљивих, у складу са стањем и потребама локалног тржишта
рада утвређеним Локалним акционим планом запошљавања општине
Рашка за 2020. годину.
На јавним радовима се радно ангажује најмање 5 (пет) незапослених
лица из наведених категорија незапослених. 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 по основу уговора о привременим и повременим пословима, у
висини до 22.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном
нивоу; која се увећава за припадајући порез и доприносе за обавезно
социјално осигурање; наведена накнада обухвата и трошкове доласка и
одласка са рада;
• накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу, у свим областима, једнократно, у висини од:
- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана,
- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца,
- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;
• накнаду трошкова обуке: Национална служба процењује оправданост
потребе за обуком, уколико исто није регулисано законом.
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.
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, Филијали
Краљево Национaлне службе, непосредно или путем поште, на прописа-
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Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане могу се добити у Филијали Краљево - Испостави Рашка Националне
службе, телефон: 036/736-102, на сајту: www.nsz.gov.rs или сајту општине Рашка.
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у средствима јавног
информисања, а последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном
конкурсу је 15.07.2020. године.
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 до 34 и члана 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 2020. години министра за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања бр. 401-00-00426/2020 од 12.05.2020. године, а у складу са
Локалним акционим планом запошљавања општине Рашка за 2020.
годину и Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера АПЗ за 2020. годину број 1208-101-2/2020
од 28.05.2020. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И ОПШТИНА РАШКА
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ
ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ
МЕСТИМА У 2020. ГОДИНИ
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима
који послују на територији општине Рашка, у једнократном износу, који
припадају приватном сектору, ради запошљавања незапослених који
се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање - Филијала
Краљево - Испостава Рашка (у даљем тексту: Национална служба), на
неодређено време са пуним радним временом.
Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су:
• млади до 30 година старости - без квалификација/са ниским квалификацијама, млади у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама,
• старији од 50 година,
• Роми,
• особе са инвалидитетом,
• радно способни корисници новчане социјалне помоћи,
• дугорочно незапослени,
• жртве породичног насиља,
• вишкови запослених,
• жртве трговине људима,
• супружници из породице из које су оба супружника незапослена,
• родитељи деце са сметњама у развоју,
• млади до 30 година,
• лица без квалификација.
Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) према месту запошљавања 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 подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе према месту запошљавања лица,
непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети
на сајту www.nsz.gov.rs.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Јавни позиви

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 програму, делатностима које не могу бити субвенционисане могу се добити у Филијали Краљево - Испостави Рашка Националне службе, телефон: 036/736-102 или на сајту www.nsz.gov.rs или сајту
општине Рашка.
Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања, до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену,
а најкасније до 30.09.2020. године.
На основу члана 43 став 1 тачка 5 и члана 59 и 60 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09,
88/10, 38/15 и 113/17) и члана 60 до 66 и члана 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 измени и допуни одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним
акционим плановима запошљавања у 2020. години министра за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања број 401-00-00426/2020-24
од 27.05.2020. године (у даљем тексту: Одлука), а у складу са Локалним акционим планом запошљавања града Краљева за 2020. годину
и Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера АПЗ за 2020. годину број 1208-101-1/2020 од
12.06.2020. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И ГРАД КРАЉЕВО
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ
У 2020. ГОДИНИ
Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечено одговарајуће образовање - квалификација, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом,
односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад
у струци.
Програм се реализује без заснивања радног односа.
У програм стручне праксе се укључују незапослена лица која се први пут
стручно оспособљавају за занимање за које су стекла одређену врсту и
ниво образовања или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког или стручног испита, за преостали период потребан за стицање услова за полагање приправничког или стручног испита. Програм стручне праксе спроводи се у складу
са законом, односно на основу акта о организацији и систематизацији
послова код послодавца, а Национална служба за запошљавање и град
Краљево може да финансира програм у дужини прописаној законом, а
најдуже 12 месеци. Када се програм стручне праксе спроводи на основу
акта о организацији и систематизацији послова код послодавца, програм
се финансира у трајању:
- до 6 месеци за лица са трећим или четвртим нивоом квалификација,
- до 9 месеци за лица са шрстим нивоом квалификација и/или 180 ЕСПБ,
- до 12 месеци за лица са најмање шрстим нивоом квалификација и/или
240 ЕСПБ.
Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за
запошљавање и град Краљево:
1. ангажованим лицима на име новчане помоћи и трошкова превоза
исплаћује средства у укупном месечном износу од:
- 20.000,00 динара за лица са трећим или четвртим нивоом квалификација,
- 22.000,00 динара за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180
ЕСПБ,
- 25.000,00 динара за лица са најмање шестим нивоом квалификација и
240 ЕСПБ;
2. врше обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити
послодавац који припада:
a) приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури
100%),
б) јавном сектору, и то искључиво за послове у области здравства, образовања, социјалне заштите и правосуђа (број лица која ће бити укључена
у програм код послодаваца из јавног сектора биће опредељен на нивоу
Бесплатна публикација о запошљавању

филијале и не може прећи 30% укупно планираног броја лица за укључивање у програм).
Захтев за учешће у програму подноси се Филијали Краљево НСЗ, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити
у филијали Национaлне службе или преузети са сајта www.nsz.gov.rs и
сајта града Краљева www.kraljevo.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 програму могу се добити у Филијали Краљево Националне службе 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 30.09.2020. године.
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 42 до 47 и члана 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 измени и допуни одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним
акционим плановима запошљавања у 2020. години министра за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања број 401-00-00426/2020-24
од 27.05.2020. године (у даљем тексту: Одлука), а у складу са Локалним акционим планом запошљавања града Краљева за 2020. годину
и Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера АПЗ за 2020. годину број 1208-101-1/2020 од
12.06.2020. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И ГРАД КРАЉЕВО
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2020. ГОДИНИ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се
воде на евиденцији Националне службе за запошљавање - Филијала
Краљево (у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену обуку
за развој предузетништва.
Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од
250.000,00 динара, односно 270.000,00 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 250.000,00 динара, односно 270.000,00 динара у случају
када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се Филијали Краљево
НСЗ, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може
добити у Филијали Национaлне службе или преузети са сајта Националне
службе - 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 програму и делатностима које не могу бити субвенционисане могу се добити у Филијали Краљево НСЗ, телефон: 036/302-072,
на сајту Националне службе: www.nsz.gov.rs или сајту града Краљева:
www.kraljevo.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту Националне службе
до 31.07.2020. године.
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Јавни позиви

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 42 до 47 и члана 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 2020.
години министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр.
401-00-00426/2020 од 12.05.2020. године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Рашка за 2020. годину и Споразумом
о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или
мера АПЗ за 2020. годину број 1208-101- 2/2020 од 28.05.2020. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И ОПШТИНА РАШКА
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2020. ГОДИНИ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима са територије општине Рашка који се воде на евиденцији Националне службе за
запошљавање - Филијала Краљево - Испостава Рашка (у даљем тексту:
Национална служба) и имају завршену обуку за развој предузетништва.
Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од
250.000,00 динара, односно 270.000,00 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 250.000,00 динара, односно 270.000,00 динара у случају када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се Испостави Рашка Национaлне службе, непосредно или путем поште, на прописаном
обрасцу који се може добити у филијали/испостави Национaлне службе
или преузети са сајта Националне службе - 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 програму и делатностима које не могу бити субвенционисане могу се добити у филијали/испостави Националне службе, телефон:
036/736-102 или на сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту Националне службе
до 31.07.2020. 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 и
113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09
и 32/13), Националног акционог плана запошљавања за 2020. годину
(„Сл. гласник РС”, бр. 94/19), 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), Одлуке о
учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2020.
години министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број
401-00-00426/2020-24 од 12.05.2020. године, Споразума бр. 0800-1014/2019 од 26.05.2020. год. о уређивању међусобних права и обавеза у
реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2020.
год. закљученог између Националне службе за запошљавање - Филијала
Врање и Општине Трговиште, а у складу са Локалним акционим планом
запошљавања општине Трговиште за 2020. годину

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И ОПШТИНА ТРГОВИШТЕ
Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА
У 2020. ГОДИНИ
Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено
теже запошљивих незапослених лица 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 са седиштем на територији општине Трговиште може организовати спровођење јавних радова уколико
ангажује незапослена лица из свих категорија теже запошљивих лица,
дефинисаних Националним акционим планом запошљавања за 2020.
годину, у складу са потребама локалног тржишта рада утврђеним у
ЛАПЗ-у, која се воде на евиденцији НСЗ Филијала Врање - Испостава
Трговиште.
Послодавац - извођач јавног рада може организовати спровођење јавних
радова укључивањем лица из свих категорија теже запошљивих:
• лица без квалификација и нискоквалификовани,
• старији од 50 година,
• дугорочно незапослени на евиденцији дуже од 12 месеци, а посебно
незапослена лица која траже посао дуже од 18 месеци,
• жене, посебно дугорочно незапослене жене,
• млади до 30 година старости, а посебно младе жене, млади без квалификација и нискоквалификовани, као и млади без радног искуства,
• особе са инвалидитетом,
• Роми,
• радно способни корисници новчане социјалне помоћи,
• лица у статусу вишка запослених,
• млади у домском смештају, хранитељским и старатељским породицама,
• жртве породичног насиља,
• жртве трговине људима,
• избегла и расељена лица,
• повратници према споразуму о реадмисији,
• самохрани родитељи,
• супружници из породице у којој су оба супружника незапослена,
• родитељи деце са сметњама у развоју и
• бивши извршиоци кривичних дела.
На јавним радовима се радно ангажује најмање 5 (пет) незапослених
лица из наведених категорија незапослених. Максимална дужина трајања
јавног рада је три 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.

Посао се не чека, посао се тражи
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Средства намењена за организовање спровођења јавних радова користе
се за:
• исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним
радовима по основу уговора о привременим и повременим пословима,
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Јавни позиви

максимално 22.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд
радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу; утврђени износ накнаде за обављени посао се увећава за
припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, који су
обрачунати у складу са законом; наведена накнада обухвата и трошкове
доласка и одласка са рада;
• накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу, у свим областима, једнократно, у висини од:
- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана,
- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца,
- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;
• накнаду трошкова обуке; Национална служба процењује оправданост
потребе за обуком, уколико исто није регулисано законом.
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних
радова на којима се ангажују незапослена лица имају: органи аутономне
покрајине и органи јединица локалне самоуправе, 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.
Право на доделу средстава за организовање спровођења јавног рада
послодавац - извођач може да оствари под условом да је измирио раније
уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе
чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује.
Пријава за спровођење јавног рада, у два примерка, подноси се
Национaлној служби - Испостави Трговиште. Пријава се подноси непосредно или поштом, на прописаном обрасцу који се може добити у
Национaлној служби - Испостави Трговиште или преузети са сајта Националне службе: 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 Филијали Врање НСЗ Испостави Трговиште, на сајту НСЗ: www.nsz.gov.rs као и на званичном
сајту општине Трговиште: www.trgoviste.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту НСЗ и званичном
сајту општине Трговиште, а последњи рок за пријем пријава за учешће
на јавном конкурсу је 15.07.2020. 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 и
113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС”, бр.
36/09 и 32/13), Националног акционог плана запошљавања за 2020.
годину („Сл. гласник РС”, бр. 94/19), 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), Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне
политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима
запошљавања у 2020. години министра за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања број 401-00-00426/2020-24 од 12.05.2020. године,
Споразума бр. 0800-101-2/2019 од 27.05.2020. год. о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2020. год. закљученог између Националне службе
за запошљавање - Филијала Врање и Oпштине Владичин Хан, а у складу
са Локалним акционим планом запошљавања oпштине Владичин Хан за
2020. годину

Послодавац - извођач јавног рада са седиштем на територији општине Владичин Хан може организовати спровођење јавних радова уколико ангажује незапослена лица из свих категорија теже запошљивих
лица, дефинисаних Националним акционим планом запошљавања за
2020. годину, у складу са потребама локалног тржишта рада утврђеним
у ЛАПЗ-у, која се воде на евиденцији НСЗ Филијалe Врање - Испостава
Владичин Хан.
Послодавац - извођач јавног рада може организовати спровођење јавних
радова укључивањем лица из категорије теже запошљивих и то:
• млади до 30 година живота,
• вишкови запослених,
• старији од 40 година,
• лица без квалификација и нискоквалификовани,
• особе са инвалидитетом,
• Роми,
• радно способни корисници новчане социјалне помоћи,
• дугорочно незапослени (на евиденцији дуже од 12 месеци а посебно
незапослена лица која траже посао дуже од 18 месеци),
• млади до 30 година старости који су имали или имају статус младих у
домском смештају, хранитељским и старатељским породицама и
• жртве породичног насиља.
Такође, у јавне радове потребно је укључити и остала теже запошљива лица из посебно осетљивих категорија незапослених, као што су:
жене (посебно жене жртве трговине људима), избегла и расељена лица,
повратници по споразуму о реадмисији, самохрани родитељи, супружници из породице у којој су оба супружника незапослена, родитељи деце са
сметњама у развоју и бивши извршиоци кривичних дела.
На јавним радовима се радно ангажује најмање 5 (пет) незапослених
лица из наведених категорија незапослених. Максимална дужина трајања
јавног рада је три 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 по основу уговора о привременим и повременим пословима,
максимално 22.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд
радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу; утврђени износ накнаде за обављени посао се увећава за
припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, који су
обрачунати у складу са законом; Наведена накнада обухвата и трошкове
доласка и одласка са рада;
• накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу, у свим областима, једнократно, у висини од:
- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана,
- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца,
- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;
• накнаду трошкова обуке; Национална служба процењује оправданост
потребе за обуком, уколико исто није регулисано законом.
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних
радова на којима се ангажују незапослена лица имају: органи аутономне
покрајине и органи јединица локалне самоуправе, 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.

Расписују

Пријава за спровођење јавног рада, у два примерка, подноси се
Национaлној служби - Испостави Владичин Хан. Пријава се подноси
непосредно или поштом, на прописаном обрасцу који се може добити
у Национaлној служби - Испостави Владичин Хан или преузети са сајта
Националне службе: www.nsz.gov.rs.

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА
У 2020. ГОДИНИ

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.

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено
теже запошљивих незапослених лица 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.

Информације о јавном конкурсу могу се добити Националне служби Филијали Врање, Испостави Владичин Хан, на сајту НСЗ www.nsz.gov.rs
као и на званичном сајту општине Владичин Хан www.vladicinhan.org.rs.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН

Бесплатна публикација о запошљавању

Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту НСЗ и званичном сајту општине Владичин Хан, а последњи рок за пријем пријава за
учешће на јавном конкурсу је 15.07.2020. године.
24.06.2020. | Број 887 |
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Јавни позиви

На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и
113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09
и 32/13) и чланова 60, 104 и 129 Правилника о критеријумима, начину и
другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС”, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Локалног акционог
плана запошљавања општине Трговиште за 2020. годину и Споразума о
уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера
активне политике запошљавања за 2020. годину (бр. 0800-101-4/2020 од
26.05.2020. год.)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И ОПШТИНА ТРГОВИШТЕ
Расписују

Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту Националне службе
и сајту општине Трговиште, до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 30.09.2020. године.
На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и
113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09
и 32/13) и чланова 60, 104 и 129 Правилника о критеријумима, начину и
другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС”, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Локалног акционог
плана запошљавања општине Владичин Хан за 2020. годину и Споразума
о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или
мера активне политике запошљавања за 2020. годину ( бр. 0800-1012/2020 од 27.05.2020. год.)

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ
У 2020. ГОДИНИ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН

Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечено одговарајуће образовање - квалификација, ради обављања приправничког стажа, односно
стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно
правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци.

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ
У 2020. ГОДИНИ

Програм се реализује без заснивања радног односа.
У програм стручне праксе се укључују незапослена лица која се први пут
стручно оспособљавају за занимање за које су стекла одређену врсту и
ниво образовања или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког или стручног испита, за преостали период потребан за стицање услова за полагање приправничког или
стручног испита. Програм стручне праксе спроводи се у складу са законом, односно на основу акта о организацији и систематизацији послова
код послодавца, а Национална служба за запошљавање (у даљем тексту:
Национална служба) и општина Трговиште финансирају програм најдуже 12 месеци. Када се програм стручне праксе спроводи на основу акта
о организацији и систематизацији послова код послодавца, Национална
служба и општина програм финансирају у трајању:
• до 6 месеци за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација,
• до 9 месеци за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180 ЕСПБ,
• до 12 месеци за лица са најмање шестим нивоом квалификација и 240
ЕСПБ.
Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за запошљавање и Општина Трговиште:
1. ангажованим лицима на име новчане помоћи и трошкова превоза
исплаћују средства у укупном месечном износу од:
- 20.000,00 динара за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација,
- 22.000,00 динара за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180
ЕСПБ,
- 25.000,00 динара за лица са најмање шестим нивоом квалификација и
240 ЕСПБ.
2. врше обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити
послодавац који припада:
a) јавном или приватном сектору и има седиште на територији општине
Трговиште, односно има пословну јединицу или други облик организовања који обавља делатност на територији општине Трговиште;
б) категорији удружења која имају статус правног лица без временског
ограничења, односно уписана су у регистар који води Агенција за привредне регистре.
Захтев за учешће у програму подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе, непосредно или путем поште, на прописаном
обрасцу који се може добити у Испостави Трговиште или преузети са
сајта 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 програму могу се добити у надлежној организационој
јединици Националне службе или на сајту www.nsz.gov.rs, као и на званичном сајту општине Трговиште www.trgoviste.rs.
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Расписују

Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечено одговарајуће образовање - квалификација, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом,
односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад
у струци.
Програм се реализује без заснивања радног односа.
У програм стручне праксе се укључују незапослена лица која се први пут
стручно оспособљавају за занимање за које су стекла одређену врсту и
ниво образовања или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког или стручног испита, за преостали период потребан за стицање услова за полагање приправничког или
стручног испита. Програм стручне праксе спроводи се у складу са законом, односно на основу акта о организацији и систематизацији послова
код послодавца, а Национална служба за запошљавање (у даљем тексту:
Национална служба) и општина Владичин Хан финансирају програм најдуже 12 месеци. Када се програм стручне праксе спроводи на основу акта
о организацији и систематизацији послова код послодавца, Национална
служба и општина програм финансирају у трајању:
- до 6 месеци за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација,
- до 9 месеци за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180 ЕСПБ,
- до 12 месеци за лица са најмање шестим нивоом квалификација и 240
ЕСПБ.
Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за запошљавање и општина Владичин Хан:
1. ангажованим лицима на име новчане помоћи и трошкова превоза
исплаћују средства у укупном месечном износу од:
- 20.000,00 динара за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација,
- 22.000,00 динара за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180
ЕСПБ,
- 25.000,00 динара за лица са најмање шестим нивоом квалификација и
240 ЕСПБ.
2. врше обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити
послодавац који припада:
a) јавном или приватном сектору и има седиште на територији општине
Владичин Хан, односно има пословну јединицу или други облик организовања који обавља делатност на територији општине Владичин Хан;
в) категорији удружења која имају статус правног лица без временског
ограничења, односно уписана су у регистар који води Агенција за привредне регистре.
Захтев за учешће у програму подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе, непосредно или путем поште, на прописаном
обрасцу који се може добити у Испостави Владичин Хан или преузети са
сајта 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.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Јавни позиви

Информације о програму могу се добити у надлежној организационој
јединици Националне службе или на сајту www.nsz.gov.rs, као и на званичном сајту општине Владичин Хан www.vladicinhan.org.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту Националне службе и сајту општине Владичин Хан, до утрошка расположивих средстава
издвојених за ову намену, а најкасније до 30.09.2020. 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 и
113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС”, бр.
36/09 и 32/13), Националног акционог плана запошљавања за 2020.
годину („Сл. гласник РС”, бр. 94/19), 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), Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне
политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима
запошљавања у 2020. години министра за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања број 401-00-00426/2020-24 од 12.05.2020. године,
Споразума бр. 0800-101-4/2020 од 26.05.2020. год. о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2020. год. закљученог између Националне службе за запошљавање - Филијала Врање и Општине Трговиште, а у складу
са Локалним акционим планом запошљавања општине Трговиште за
2020. годину

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И ОПШТИНА ТРГОВИШТЕ
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2020. ГОДИНИ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се
воде на евиденцији Националне службе за запошљавање - Филијала
Врање - Испостава Трговиште (у даљем тексту: Национална служба) и
имају завршену обуку за развој предузетништва.
Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од:
250.000,00 динара, односно 270.000,00 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 250.000,00 динара, односно 270.000,00 динара у случају
када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе, према месту пребивалишта,
односно боравишта, непосредно или путем поште, на прописаном
обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети са сајта Националне службе - 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 програму и делатностима које не могу бити субвенционисане могу се добити у надлежној организационој јединици Националне
службе или на сајту www.nsz.gov.rs, као и на званичном сајту општине
Трговиште - www.trgoviste.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту Националне службе, као и на сајту општине Трговиште, а последњи рок за подношење
захтева са бизнис планом је 30.09.2020. године.
Бесплатна публикација о запошљавању

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 и
113/17), члана 11 став 1 тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09
и 32/13), Националног акционог плана запошљавања за 2020. годину
(„Сл. гласник РС”, бр. 94/19), 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), Одлуке о
учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2020.
години министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број
401-00-00426/2020-24 од 12.05.2020. године, Споразума бр. 0800-1012/2020 од 27.05.2020. год. о уређивању међусобних права и обавеза у
реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2020.
год. закљученог између Националне службе за запошљавање - Филијала
Врање и Општине Владичин Хан, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Владичин Хан за 2020. годину

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2020. ГОДИНИ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се
воде на евиденцији Националне службе за запошљавање - Филијала
Врање - Испостава Владичин Хан (у даљем тексту: Национална служба)
и имају завршену обуку за развој предузетништва.
Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од
250.000,00 динара, односно 270.000,00 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 250.000,00 динара, односно 270.000,00 динара у случају
када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе, према месту пребивалишта,
односно боравишта, непосредно или путем поште, на прописаном
обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети са сајта Националне службе - 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 програму и делатностима које не могу бити субвенционисане могу се добити у надлежној организационој јединици Националне
службе или на сајту www.nsz.gov.rs, као и на званичном сајту општине
Владичин Хан www.vladicinhan.org.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту Националне службе, као и на сајту општине Владичин Хан, а последњи рок за подношење
захтева са бизнис планом је 31.07.2020. године.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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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 и
113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС”, бр.
36/09 и 32/13), Националног акционог плана запошљавања за 2020.
годину („Сл. гласник РС”, бр. 94/19), 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), Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне
политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима
запошљавања у 2020. години министра за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања број 401-00-00426/2020-24 од 12.05.2020. године,
Споразума бр. 0800-101-2/2019 од 27.05.2020. год. о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2020. год. закљученог између Националне службе за запошљавање - Филијале Врање и Општине Владичин Хан, а у
складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Владичин
Хан за 2020. годину

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА
ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ
НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА
У 2020. ГОДИНИ
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима 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 живота,
• вишкови запослених,
• лица без квалификација и нискоквалификовани,
• особе са инвалидитетом,
• Роми,
• радно способни корисници новчане социјалне помоћи,
• дугорочно незапослени (на евиденцији дуже од 12 месеци, а посебно
незапослена лица која траже посао дуже од 18 месеци),
• млади до 30 година који су имали/имају статус детета без родитељског
старања,
• жртве породичног насиља и
• старији од 40 година.
Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) према месту запошљавања 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, у четвртој групи ЈЛС и девастираним
подручјима.
Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе према месту запошљавања лица,
непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне 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.

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 и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној
рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС”,
бр. 36/09 и 32/13), Националног акционог плана запошљавања за 2020.
годину („Сл. гласник РС”, бр. 94/19) 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), Одлуке
о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2020.
години, министра за рад запошљавање, борачка и социјална питања број
401-00-00426/2020-24 од 12.05.2020. године (у даљем тексту Одлука), а у
складу са Локалним акционим планом за запошљавања општине Косовска
Митровица и Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања ЛАПЗ суфинансирање за 2020. годину, број 1108-101-5/2020 од 25.05.2020. године

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

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА
У 2020. ГОДИНИ
Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено
теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе и незапослених особа са инвалидитетом, 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.
Јавни радови се организују на подручју локалне самоуправе, која према
степену развијености утврђеним у складу са посебним прописом Владе
припада: четвртој групи (степен развијености испод 60% републичког
просека) и девастираним подручјима (степен развијености испод 50%
републичког просека).
У програм јавних радова могу се укључити незапослена лица из свих
категорија теже запошљивих, у складу са стањем и потребама локалног
тржишта рада утврђеним у ЛАПЗ.
На јавним радовима се радно ангажује најмање 5 (пет) незапослених
лица из категорије теже запошљивих. На јавним радовима се радно
ангажују најмање 3 (три) незапослене особе са инвалидитетом.
Јавни радови се могу спроводити у областима:
- социјалне заштите и хуманитарног рада,
- одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
- одржавања и заштите животне средине и природе,
- културе (за јавне радове на којима се ангажују особе са ивалидитетом).
Средства намењена за организовање спровођења јавних радова користе
се за:
• исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним радовима по основу уговора о привременим и повременим пословима, у висини
до 22.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу,
увећану за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање; наведена накнада обухвата и трошкове доласка и одласка са рада;
• накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу, у свим областима, једнократно, у висини од:
- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана,
- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца,
- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;
• накнаду трошкова обуке; Национална служба процењује оправданост
потребе за обуком, уколико исто није регулисано законом.

Информације о програму и делатностима које не могу бити субвенционисане могу се добити у надлежној организационој јединици Националне
службе или на сајту www.nsz.gov.rs, као и на званичном сајту општине
Владичин Хан www.vladicinhan.org.rs.

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних
радова на којима се ангажују незапослена лица имају: 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 је отворен од дана објављивања на сајту Националне службе и званичном сајту општине Владичин Хан до утрошка расположивих
средстава, а најкасније до 30.09.2020. године.

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, Филијали запошљавања Косовска Митровица, према месту спровођења јавног
рада, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може
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добити у Филијали Косовска Митровица Национaлне 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 програму могу се добити у седишту Филијале Косовска
Митровица или на сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен 30 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање, односно до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену.
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 и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној
рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник
РС”, бр. 36/09 и 32/13), Националног акционог плана запошљавања за
2020. годину („Сл. гласник РС”, бр. 94/19) 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), Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне
политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима
запошљавања у 2020. години, министра за рад запошљавање, борачка и социјална питања број 401-00-00426/2020-24 од 12.05.2020. године
(у даљем тексту Одлука), а у складу са Локалним акционим планом за
запошљавања општине Лепосавић и Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања ЛАПЗ суфинансирање за 2020. годину, број 1108-1013/2020 од 21.05.2020. године

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

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА
У 2020. ГОДИНИ
Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено
теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе и незапослених особа са инвалидитетом, 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.
Јавни радови се организују на подручју локалне самоуправе, која према
степену развијености утврђеним у складу са посебним прописом Владе
припада: четвртој групи (степен развијености испод 60% републичког
просека) и девастираним подручјима (степен развијености испод 50%
републичког просека).
У програм јавних радова могу се укључити незапослена лица из свих
категорија теже запошљивих, у складу са стањем и потребама локалног
тржишта рада утврђеним у ЛАПЗ.
На јавним радовима се радно ангажује најмање 5 (пет) незапослених
лица из категорије теже запошљивих. На јавним радовима се радно
ангажују најмање 3 (три) незапослене 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;
- културе (за јавне радове на којима се ангажују особе са ивалидитетом).
Средства намењена за организовање спровођења јавних радова користе
се за:
• исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним радовима по основу уговора о привременим и повременим пословима, у висини
до 22.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу,
увећану за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање; наведена накнада обухвата и трошкове доласка и одласка са рада;
Бесплатна публикација о запошљавању

• накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу, у свим областима, једнократно, у висини од:
- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана,
- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца,
- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;
• накнаду трошкова обуке; Национална служба процењује оправданост
потребе за обуком, уколико исто није регулисано законом.
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних
радова на којима се ангажују незапослена лица имају: 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 у два примерка, Филијали
Косовска Митровица НСЗ, према месту спровођења јавног рада, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у
Филијали Косовска Митровица Национaлне 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 програму могу се добити у седишту Филијале Косовска
Митровица или на сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање, од 15.07.2020, односно до утрошка расположивих
средстава издвојених за ову намену.
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 и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној
рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС”,
бр. 36/09 и 32/13), Националног акционог плана запошљавања за 2020.
годину („Сл. гласник РС”, бр. 94/19) 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), Одлуке
о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2020.
години, министра за рад запошљавање, борачка и социјална питања број
401-00-00426/2020-24 од 12.05.2020. године (у даљем тексту Одлука), а у
складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Штрпце и
Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања ЛАПЗ суфинансирање за
2020. годину, број 1108-101-5/2020 од 25.05.2020. године

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

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА
У 2020. ГОДИНИ
Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено
теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе и незапослених особа са инвалидитетом, 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.
Јавни радови се организују на подручју локалне самоуправе, која према
степену развијености утврђеним у складу са посебним прописом Владе
припада: четвртој групи (степен развијености испод 60% републичког
просека) и девастираним подручјима (степен развијености испод 50%
републичког просека).
У програм јавних радова могу се укључити незапослена лица из свих
категорија теже запошљивих, у складу са стањем и потребама локалног
тржишта рада утврђеним у ЛАПЗ.
На јавним радовима се радно ангажује најмање 5 (пет) незапослених
лица из категорије теже запошљивих. На јавним радовима се радно
ангажују најмање 3 (три) незапослене особе са инвалидитетом.
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Јавни позиви

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;
- културе (за јавне радове на којима се ангажују особе са ивалидитетом).
Средства намењена за организовање спровођења јавних радова користе
се за:
• исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним радовима по основу уговора о привременим и повременим пословима, у висини
до 22.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу,
увећану за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање; наведена накнада обухвата и трошкове доласка и одласка са рада;
• накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу, у свим областима, једнократно, у висини од:
- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана,
- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца,
- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;
• накнаду трошкова обуке; Национална служба процењује оправданост
потребе за обуком, уколико исто није регулисано законом.
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних
радова на којима се ангажују незапослена лица имају: 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 у два примерка, Филијали запошљавања Косовска Митровица, према месту спровођења јавног
рада, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може
добити у Филијали Косовска Митровица Национaлне 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 програму могу се добити у седишту Филијале Косовска
Митровица НСЗ или на сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту Националне службе
за запошљавање до 31.07.2020. године, односно до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену.
На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17),
члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13),
Националног акционог плана запошљавања за 2020. годину („Сл. гласник
РС”, бр. 94/19) и чланова 60, 104 и 129 Правилника о критеријумима,
начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС”, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Одлуке о
учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2020.
години, министра за рад запошљавање, борачка и социјална питања број
401-00-00426/2020-24 од 12.05.2020. године (у даљем тексту Одлука), а
у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Косовска
Митровица и Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања ЛАПЗ суфинансирање за 2020. годину, број 1108-101-5/2020 од 25.05.2020. године

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

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ
У 2020. ГОДИНИ
Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стеченa одговарајућа квалифи-
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кација, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова
за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником
предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци.
Програм се реализује без заснивања радног односа.
У програм стручне праксе се укључују незапослена лица која се први пут
стручно оспособљавају у струци за коју су стекла одређену врсту и ниво
квалификација или која су се стручно оспособљавала краће од времена
потребног за полагање приправничког или стручног испита, за преостали период потребан за стицање услова за полагање приправничког или
стручног испита.
Програм стручне праксе спроводи се у складу са законом, односно у
складу са актом о организацији и систематизацији послова код послодавца. Уколико се програм стручне праксе спроводи у складу са законом,
Национална служба за запошљавање и Општина Косовска Митровица (у
даљем тексту: Национална служба и општина) програм финансирају у
дужини прописаној законом, а најдуже 12 месеци. Када се програм стручне праксе спроводи у складу са актом о организацији и систематизацији
послова, Национална служба и општина програм финансирају у трајању:
- до 6 месеци за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација,
- до 9 месеци за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180 ЕСПБ,
- до 12 месеци за лица са најмање шестим нивоом квалификација и 240
ЕСПБ.
Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за запошљавање:
1. ангажованим лицима на име новчане помоћи и трошкова превоза
исплаћује средства у укупном месечном износу од:
− 20.000,00 динара за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација,
− 22.000,00 динара за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180
ЕСПБ,
− 25.000,00 динара за лица са најмање шестим нивоом квалификација
и 240 ЕСПБ;
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити
послодавац који припада приватном или јавном сектору, без обзира на
област којом се бави, при чему приватни сектор има приоритет.
Захтев за учешће у програму подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе Филијали Косовска Митровица, према месту
ангажовања лица, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу
који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети са сајта 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 програму могу се добити у седишту Филијале Косовска
Митровица или на сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен 30 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање односно до утрошка расположивих средстава
издвојених за ову намену.
На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17),
члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13),
Националног акционог плана запошљавања за 2020. годину („Сл. гласник
РС”, бр. 94/19) и чланова 60, 104 и 129 Правилника о критеријумима,
начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС”, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Одлуке о
учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2020.
години, министра за рад запошљавање, борачка и социјална питања број
401-00-00426/2020-24 од 12.05.2020. године (у даљем тексту Одлука), а у
складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Штрпце и
Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања ЛАПЗ суфинансирање за
2020. годину, број 1108-101-7/2020 од 25.05.2020. године

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

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ
У 2020. ГОДИНИ
Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стеченa одговарајућа квалифиНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Јавни позиви

кација, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова
за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником
предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци.
Програм се реализује без заснивања радног односа.
У програм стручне праксе се укључују незапослена лица која се први пут
стручно оспособљавају у струци за коју су стекла одређену врсту и ниво
квалификација или која су се стручно оспособљавала краће од времена
потребног за полагање приправничког или стручног испита, за преостали период потребан за стицање услова за полагање приправничког или
стручног испита.
Програм стручне праксе спроводи се у складу са законом, односно у
складу са актом о организацији и систематизацији послова код послодавца. Уколико се програм стручне праксе спроводи у складу са законом, Национална служба за запошљавање и Општина Штрпце (у даљем
тексту: Национална служба и општина) програм финансирају у дужини
прописаној законом, а најдуже 12 месеци. Када се програм стручне праксе спроводи у складу са актом о организацији и систематизацији послова,
Национална служба и општина програм финансирају у трајању:
- до 6 месеци за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација,
- до 9 месеци за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180 ЕСПБ,
- до 12 месеци за лица са најмање шестим нивоом квалификација и 240
ЕСПБ.
Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за запошљавање:
• ангажованим лицима на име новчане помоћи и трошкова превоза
исплаћује средства у укупном месечном износу од:
- 20.000,00 динара за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација,
- 22.000,00 динара за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180
ЕСПБ,
- 25.000,00 динара за лица са најмање шестим нивоом квалификација и
240 ЕСПБ;
• врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити
послодавац који припада приватном или јавном сектору, без обзира на
област којом се бави, при чему приватни сектор има приоритет.
Захтев за учешће у програму подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе Филијали Косовска Митровица, према месту
ангажовања лица, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу
који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети са сајта 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 програму могу се добити у седишту Филијале Косовска
Митровица или на сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту Националне службе
за запошљавање до 31.07.2020. године, односно до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену.

На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и
113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС”, бр.
36/09 и 32/13), Националног акционог плана запошљавања за 2020.
годину („Сл. гласник РС”, бр. 94/19) и чланова 60, 104 и 129 Правилника
о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење
мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС”, бр. 102/15, 5/17
и 9/18), Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне
политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима
запошљавања у 2020. години, министра за рад запошљавање, борачка и социјална питања број 401-00-00426/2020-24 од 12.05.2020. године
(у даљем тексту Одлука), а у складу са Локалним акционим планом за
запошљавања општине Зубин Поток и Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања ЛАПЗ суфинансирање за 2020. годину, број 1108-1012/2020 од 25.05.2020. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
- ФИЛИЈАЛА КОСОВСКА МИТРОВИЦА
И ОПШТИНА ЗУБИН ПОТОК
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ
У 2020. ГОДИНИ
Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стеченa одговарајућа квалификација, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова
за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником
предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци. Програм се
реализује без заснивања радног односа.
У програм стручне праксе се укључују незапослена лица која се први пут
стручно оспособљавају у струци за коју су стекла одређену врсту и ниво
квалификација или која су се стручно оспособљавала краће од времена
потребног за полагање приправничког или стручног испита, за преостали период потребан за стицање услова за полагање приправничког или
стручног испита.
Програм стручне праксе спроводи се у складу са законом, односно у
складу са актом о организацији и систематизацији послова код послодавца. Уколико се програм стручне праксе спроводи у складу са законом,
Национална служба за запошљавање и Општина Зубин Поток (у даљем
тексту Национална служба и општина) програм финансирају у дужини
прописаној законом, а најдуже 12 месеци. Када се програм стручне праксе спроводи у складу са актом о организацији и систематизацији послова,
Национална служба и општина програм финансирају у трајању:
- до 6 месеци за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација,
- до 9 месеци за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180 ЕСПБ,
- до 12 месеци за лица са најмање шестим нивоом квалификација и 240
ЕСПБ.
Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за запошљавање:
• ангажованим лицима на име новчане помоћи и трошкова превоза
исплаћује средства у укупном месечном износу од:
- 20.000,00 динара за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација,
- 22.000,00 динара за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180
ЕСПБ,
- 25.000,00 динара за лица са најмање шестим нивоом квалификација и
240 ЕСПБ;
• врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити
послодавац који припада приватном или јавном сектору, без обзира на
област којом се бави, при чему приватни сектор има приоритет.
Захтев за учешће у програму подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе - Филијали Косовска Митровица, према месту
ангажовања лица, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу
који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети са сајта www.nsz.gov.rs.

Први утисак је најважнији
будите испред свих
Бесплатна публикација о запошљавању

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.
24.06.2020. | Број 887 |
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Информације о програму могу се добити у седишту Филијале Косовска
Митровица или на сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту Националне службе
за запошљавање до 30.06.2020. године, односно до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену.
На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и
113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС”, бр.
36/09 и 32/13), Националног акционог плана запошљавања за 2020.
годину („Сл. гласник РС”, бр. 94/19) и чланова 60, 104 и 129 Правилника
о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење
мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС”, бр. 102/15, 5/17
и 9/18), Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне
политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима
запошљавања у 2020. години, министра за рад запошљавање, борачка
и социјална питања број 401-00-00426/2020-24 од 12.05.2020. године (у
даљем тексту Одлука), а у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Звечан и Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања ЛАПЗ суфинансирање за 2020. годину, број 1108-101-4/2020
од 25.05.2020. године

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

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ
У 2020. ГОДИНИ
Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стеченa одговарајућа квалификација, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова
за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником
предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци.
Програм се реализује без заснивања радног односа.
У програм стручне праксе се укључују незапослена лица која се први пут
стручно оспособљавају у струци за коју су стекла одређену врсту и ниво
квалификација или која су се стручно оспособљавала краће од времена
потребног за полагање приправничког или стручног испита, за преостали период потребан за стицање услова за полагање приправничког или
стручног испита.
Програм стручне праксе спроводи се у складу са законом, односно у
складу са актом о организацији и систематизацији послова код послодавца. Уколико се програм стручне праксе спроводи у складу са законом, Национална служба за запошљавање и Општина Звечан (у даљем
тексту: Национална служба и општина) програм финансирају у дужини прописаној законом, а најдуже 12 месеци. Када се програм стручне праксе спроводи у складу са актом о организацији и систематизацији послова, Национална служба и општина програм финансирају у
трајању:
- до 6 месеци за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација,
- до 9 месеци за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180 ЕСПБ,
- до 12 месеци за лица са најмање шестим нивоом квалификација и 240
ЕСПБ.
Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за запошљавање:
1. ангажованим лицима на име новчане помоћи и трошкова превоза
исплаћује средства у укупном месечном износу од:
− 20.000,00 динара за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација,
− 22.000,00 динара за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180
ЕСПБ,
− 25.000,00 динара за лица са најмање шестим нивоом квалификација
и 240 ЕСПБ;
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити
послодавац који припада приватном или јавном сектору, без обзира на
област којом се бави, при чему приватни сектор има приоритет.
Захтев за учешће у програму подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе Филијали Косовска Митровица, према месту
ангажовања лица, непосредно или путем поште, 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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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 програму могу се добити у седишту Филијале Косовска
Митровица или на сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту Националне службе
за запошљавање до 31.07.2020. године, односно до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену.
На основу члана 43 став 1 тачке 3 и 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010,
38/2015 и 11/2017), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији
и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009
и 32/2013) и члана 42 и члана 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС”, бр. 102/2015, 5/2017 и 9/2018)
и Споразума о утврђивању међусобних права и обавеза у реализацији
програма или мера активне политике запошљавања за 2020. годину од
29.05.2020. године, a у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Нови Бечеј за 2020. годину („Службени лист општине
Нови Бечеј”, број 2/2020)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
- ФИЛИЈАЛА ЗРЕЊАНИН И ОПШТИНА
НОВИ БЕЧЕЈ
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ
СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ
У 2020. ГОДИНИ
Подршка самозапошљавању намењена је незапосленима који се воде
на евиденцији Националне службе за запошљавање и подразумева пружање стручне помоћи, обуку за развој предузетништва и субвенцију за
самозапошљавање.
Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од
250.000,00 динара по кориснику, односно 270.000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог
облика предузетништва од стране незапосленог или удруживањем више
незапослених, као и за оснивање 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 измирује обавезе по
основу доприноса 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 250.000,00 динара, односно 270.000,00 динара у случају
када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе, према месту пребивалишта,
односно боравишта, непосредно или путем поште, на прописаном
обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети са сајта Националне службе - www.nsz.gov.rs и
www.novibecej.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 програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености општина 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.
Tабела са приказом развијености општина у Републици Србији и списак делатности које не могу бити субвенционисане доступни су у свакој
организационој јединици Националне службе и на сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање и огласним таблама Националне службе и
Општине Нови Бечеј, а последњи рок за пријем пријава за учешће на
јавном конкурсу је 15.07.2020. године.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Јавни позиви

На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 38/2015
и 11/2017), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС”, бр.
36/2009 и 32/2013) и члана 30 и члана 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне
политике запошљавања („Сл. гласник РС”, бр. 102/2015, 5/2017 и 9/2018)
и Споразума о утврђивању међусобних права и обавеза у реализацији
програма или мера активне политике запошљавања за 2020. годину од
29.05.2020. године, a у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Нови Бечеј за 2020. годину („Службени лист општине Нови
Бечеј”, број 2/2020)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
- ФИЛИЈАЛА ЗРЕЊАНИН И ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ
ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ
МЕСТИМА У 2020. ГОДИНИ
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима
који припадају приватном сектору, првенствено мала и средња предузећа и додељује се у једнократном износу ради запошљавања незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање
са пребивалиштем на територији општине Нови Бечеј.
Категорије теже запошљивих на које се ова субвенција односи су:
• млади до 30 година старости - без квалификација/са ниским квалификацијама, млади у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама,
• старији од 50 година који имају статус вишка запослених,
• Роми,
• особе са инвалидитетом,
• радно способни корисници новчане социјалне помоћи,
• дугорочно незапослени,
• жртве породичног насиља.
Висина субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије
теже запошљивих у 2020. години, према степену развијености јединица
локалне самоуправе утврђеним у складу са посебним прописом Владе, за
трећу групу у који спада општина Нови Бечеј, износи 225.000,00 динара
по кориснику.
Наведени износи субвенције се за запошљавање особа са инвалидитетом, радно способних корисника новчане социјалне помоћи, младих у
домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама и жртвама породичног насиља увећавају за 20%, тако да износе
270.000,00 динара по кориснику.
Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе, према месту запошљавања лица,
непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети са
сајта Националне службе - www.nsz.gov.rs и www.novibecej.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 програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености општина 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.
Tабела са приказом развијености општина у Републици Србији и списак
делатности које не могу бити субвенционисане доступни су у свакој организационој јединици Националне службе, као и на сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту Националне
службе за запошљавање и огласним таблама Националне службе и
Општине Нови Бечеј до утрошка средстава, а најкасније до 30.11.2020.
године.
Бесплатна публикација о запошљавању

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 и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној
рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник
РС”, бр. 36/09 и 32/13), Националног акционог плана запошљавања за
2020. годину („Сл. гласник РС”, бр. 94/19) 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), Споразума о реализацији програма или мера активне политике
запошљавања број 0306-101-4/2020

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И ОПШТИНА ГАЏИН ХАН
Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА
У 2020. ГОДИНИ
Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже
запошљивих незапослених лица 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.
Јавни радови се организују на подручју општине Гаџин Хан, које према
степену развијености утврђеним у складу са посебним прописом Владе
припада: трећој групи (у распону од 60% до 80% републичког просека)
и четвртој групи (степен развијености испод 60% републичког просека)
и девастираним подручјима (степен развијености испод 50% републичког просека).
Послодавац - извођач јавног рада може организовати спровођење јавних радова са незапосленим лицима која се воде на евиденцији НСЗ Испостава Гаџин Хан, из следећих категорија: лица без квалификација и
нискоквалификована лица; 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 квалификација и нискоквалификовани, као и млади
без радног искуства; особе са инвалидитетом; Роми; корисници новчане
социјалне помоћи и лица у статусу вишка запослених.
Такође, у мере активне политике запошљавања укључиваће се и незапослена лица из следећих теже запошљивих категорија: млади у домском
смештају, хранитељским и старатељским породицама, жртве породичног
насиља, жртве трговине људима, избегла и расељена лица, повратници
према споразуму о реадмисији, самохрани родитељи, супружници из породице у којој су оба супружника незапослена, родитељи деце са сметњама у
развоју, бивши извршиоци кривичних дела. Посебан приоритет за укључивање у мере активне политике запошљавања имају лица која се суочавају
са више фактора отежане запошљивости, односно, која припадају у две
или више претходно наведених категорија теже запошљивих лица.
На јавним радовима се радно ангажује најмање 5 (пет) незапослених
лица из наведених категорија незапослених. 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 по основу уговора о привременим и повременим пословима, у
висини до 22.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном
нивоу, увећану за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално
осигурање; наведена накнада обухвата и трошкове доласка и одласка
са рада;
• накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу, у свим областима, једнократно, у висини од:
- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана,
- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца,
- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;
• накнаду трошкова обуке; Национална служба процењује оправданост
потребе за обуком, уколико исто није регулисано законом.
24.06.2020. | Број 887 |

15

Јавни позиви

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних
радова на којима се ангажују незапослена лица имају: 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 у два примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе - Филијала Ниш Испостава Гаџин Хан, према месту спровођења јавног рада, непосредно
или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој
организационој јединици Национaлне 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 Ниш и Испостава Гаџин Хан, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на
сајту www.nsz.gov.rs, као и на сајту општине Гаџин Хан.
Јавни конкурс је отворен 20 од дана објављивања у средствима јавног
информисања, а последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном
конкурсу је 06.07.2020. године.
На основу чл. 59 и 60 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), Националног акционог плана запошљавања за 2020. годину, Одлуке о учешћу у
финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2020. години
министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 40100-00426/2020-24 од 12.05.2020. године (у даљем тексту: Одлука), а у
складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Гаџин Хан
за 2020. годину, Споразума бр. 0306-101-42020 од 26.05.2020.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И ОПШТИНА ГАЏИН ХАН
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ
У 2020. ГОДИНИ
Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стеченa одговарајућа квалификација, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова
за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником
предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци.
Програм се реализује без заснивања радног односа.
У програм стручне праксе се укључују незапослена лица која се први пут
стручно оспособљавају у струци за коју су стекла одређену врсту и ниво
квалификација или која су се стручно оспособљавала краће од времена
потребног за полагање приправничког или стручног испита, за преостали период потребан за стицање услова за полагање приправничког или
стручног испита.
Програм стручне праксе спроводи се у складу са законом, односно у
складу са актом о организацији и систематизацији послова код послодавца. Уколико се програм стручне праксе спроводи у складу са законом,
Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) може да финансира програм у дужини прописаној законом, а најдуже
12 месеци. Када се програм стручне праксе спроводи у складу са актом
о организацији и систематизацији послова, Национална служба програм
финансира у трајању:
- до 6 месеци за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација,
-до 9 месеци за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180 ЕСПБ,
- до 12 месеци за лица са најмање шестим нивоом квалификација и 240
ЕСПБ.
Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за запошљавање:
1. ангажованим лицима на име новчане помоћи и трошкова превоза
исплаћује средства у укупном месечном износу од:
- 20.000,00 динара за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација,
- 22.000,00 динара за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180
ЕСПБ,
- 25.000,00 динара за лица са најмање шестим нивоом квалификација и
240 ЕСПБ;
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2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и
професионалне болести, у складу са законом.
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити
послодавац који припада:
a) приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури
100%),
б) јавном сектору, и то искључиво за послове у области здравства, образовања, социјалне заштите и правосуђа (број лица која ће бити укључена
у програм код послодаваца из јавног сектора не може прећи 30% укупно
планираног броја лица за укључивање у програм),
в) изузетно, на територији АП Косово и Метохија и девастираних општина, у складу са прописом Владе Републике Србије о степену развијености
јединица локалне самоуправе, право учешћа у реализацији програма
може остварити послодавац који припада приватном или јавном сектору, без обзира на област којом се бави, при чему приватни сектор има
приоритет.
Захтев за учешће у програму подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе, према месту ангажовања лица, непосредно
или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој
организационој јединици Национaлне службе или преузети са сајта 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 програму 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 до утрошка расположивих
средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 30.09.2020. године.
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), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и
запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13),
Националног акционог плана запошљавања за 2020. годину („Сл. гласник
РС”, бр. 94/19) 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), Споразума о реализацији програма или мера активне политике запошљавања број 0306-101-4/2020

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И ОПШТИНА ГАЏИН ХАН
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2020. ГОДИНИ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се
воде на евиденцији Националне службе за запошљавање - Испостава
Гаџин Хан (у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену обуку
за развој предузетништва.
Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од
250.000,00 динара, односно 270.000,00 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 250.000,00 динара, односно 270.000,00 динара у случају
када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе, према месту пребивалишта, односно боравишта, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који
се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе
или преузети са сајта Националне службе - 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 програму, делатностима које не могу бити субвенционисане
и степену развијености општина 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.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Јавни позиви

Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања, а последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је
06.07.2020. године.

На основу Локалног акционог плана запошљавања општине Ивањица
за 2020. годину и закљученог Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2020. годину између Националне службе за запошљавање
- Филијала Чачак и Општине Ивањица од 29.05.2020. 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 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној
рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник
РС”, бр. 36/09 и 32/13), Националног акционог плана запошљавања за
2020. годину („Сл. гласник РС”, бр. 94/19) 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), Споразума о реализацији програма или мера активне политике
запошљавања број 0306-101-4/2020

ОПШТИНА ИВАЊИЦА И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И ОПШТИНА ГАЏИН ХАН
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ
ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ
МЕСТИМА У 2020. ГОДИНИ
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима (у даљем тексту: субвенција)
одобрава се послодавцима који припадају приватном сектору и имају
седиште, огранак или организациону јединицу не територији општине
Гаџин Хан, у једнократном износу, ради запошљавања незапослених који
се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање - Испостава
Гаџин Хан (у даљем тексту: Национална служба).
Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су: лица
без квалификација и нискоквалификована лица; 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 квалификација и нискоквалификовани,
као и млади без радног искуства; особе са инвалидитетом; Роми; корисници новчане социјалне помоћи и лица у статусу вишка запослених.
Такође, у мере активне политике запошљавања укључиваће се и незапослена лица из следећих теже запошљивих категорија: млади у домском
смештају, хранитељским и старатељским породицама, жртве породичног насиља, жртве трговине људима, избегла и расељена лица, повратници према споразуму о реадмисији, самохрани родитељи, супружници
из породице у којој су оба супружника незапослена, родитељи деце са
сметњама у развоју, бивши извршиоци кривичних дела. Посебан приоритет за укључивање у мере активне политике запошљавања имају лица
која се суочавају са више фактора отежане запошљивости, односно, која
припадају у две или више претходно наведених група.
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, у четвртој групи ЈЛС и девастираним подручјима.
Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе према месту рада лица, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити
у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети на
сајту www.nsz.gov.rs.

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА
У 2020. ГОДИНИ
Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже
запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, у складу са стањем и потребама локалног тржишта рада утврђеним
Локалним акционим планом запошљавања општине Ивањица за 2020.
годину, а са територије општине Ивањица и са евиденције Националне
службе за запошљавање - Филијале Чачак - Испоставе Ивањица, ради
очувања и унапређења радних способности незапослених и остваривања
одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач
јавног рада, кога одређује Национална служба на основу јавног конкурса.
Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са
расположивим финансијским средствима. У програму јавних радова радно се ангажује најмање 5 незапослених лица. Уговором о привременим
и повременим пословима утврдиће се број радних дана за свако лице
укључено у јавни рад.
Јавни радови се могу спроводити у областима:
• социјалне заштите и хуманитарног рада,
• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре
• одржавања и заштите животне средине и природе.
За особе са инвалидитетом јавни радови се могу организовати у свим
делатностима, укључујући и област културе. На јавним радовима се
ангажују најмање 3 незапослене особе са инвалидитетом.
Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:
• исплату накнаде за обављени посао лицима ангажованим на јавним
радовима по основу уговора о привременим и повременим пословима, у
висини до 22.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном
нивоу, увећану за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално
осигурање; наведена накнада обухвата и трошкове доласка и одласка
са рада;
• накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу, у свим областима, једнократно, у висини:
- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана,
- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца,
- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;
• накнаду трошкова обуке; Национална служба процењује оправданост
потребе за обуком, уколико исто није регулисано законом.
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних
радова на којима се ангажују незапослена лица имају: органи јединице локалне самоуправе, 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, са седиштем на територији општине Ивањица.
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка Национaлнoj служби за запошљавање - Испостава Ивањица, Вукадина Стојановића
6, непосредно или путем поште или електронским путем, на e-mail адресу: mirjana.madzarevic@nsz.gov.rs на прописаном обрасцу.

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.

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 програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености општина 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 конкурс траје од 15.06.2020. године, када је објављен на сајту
Националне службе за запошљавање и огласној табли Националне службе - Испостава Ивањица, а последњи рок за пријем пријава за учешће на
јавном конкурсу је 30.07.2020. године.

Јавни позив је отворен од дана објављивања до утрошка расположивих
средстава, а најкасније до 30.09.2020. године.
Бесплатна публикација о запошљавању

Информације о јавном конкурсу и образац пријаве могу се добити у
Националној служби за запошљавање - Испостава Ивањица или преузети на сајту Националне службе за запошљавање www.nsz.gov.rs.
24.06.2020. | Број 887 |
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Јавни позиви

На основу Локалног акционог плана запошљавања општине Ивањица
за 2020. годину и закљученог Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2020. годину између Националне службе за запошљавање и
Општине Ивањица од 29.05.2020. године

као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Програм јавних радова на којима се ангажују незапослене особе са инвалидитетом
реализује се у циљу очувања и унапређења радних способности, односно
радно-социјалне интеграције особа са инвалидитетом на тржишту рада,
као и остваривања одређеног друштвеног интереса.

ОПШТИНА ИВАЊИЦА И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК

Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује
Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса.

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2020. ГОДИНИ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима са територије општине Ивањица који се воде на евиденцији Националне службе за
запошљавање - Филијала Чачак - Испостава Ивањица (у даљем тексту:
Национална служба) и имају завршену обуку за развој предузетништва.
Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од
250.000,00 динара, односно 270.000,00 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 250.000,00 динара, односно 270.000,00 динара у случају када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
Захтев са бизнис планом подноси се, у два примерка, Националној служби за запошљавање - Филијали Чачак - Испостави Ивањица, Вукадина
Стојановића 6, непосредно или путем поште или електронским путем
на e-mail адресу: mirjana.madzarevic@nsz.gov.rs на прописаном обрасцу.
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.
Јавни позив је отворен од 15.06.2020. године, када је објављен на
сајту Националне службе за запошљавање и огласној табли Националне
службе за запошљавање - Испостава Ивањица, а последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је 15.07.2020. године.
Информација о мери, образац захтева са бизнис планом и списак делатности које не могу бити субвенционисане доступни су у Националној
служби за запошљавање - Испостава Ивањица и на сајту Националне
службе за запошљавање 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 и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној
рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС”,
бр. 36/09 и 32/13), Националног акционог плана запошљавања за 2020.
годину („Сл. гласник РС”, бр. 94/19) 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) и потписаног Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији
програма или мера активне политике запошљавања између Националне
службе за запошљавање и Општине Бабушница бр. 2601-101-3/2020-8 од
22.05.2020. године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Бабушница за 2020. годину, дана 15.06.2020. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА
ПИРОТ У САРАДЊИ СА ОПШТИНОМ БАБУШНИЦА
Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И
НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2020.
ГОДИНИ
Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено
теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне
потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених,
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Јавни радови се организују на подручју општине Бабушница, која према
степену развијености утврђеним у складу са посебним прописом Владе
припада четвртој групи и девастираним подручјима (степен развијености
испод 50% републичког просека). Послодавац - извођач јавног рада
може организовати спровођење јавних радова за незапослена лица само
уколико у укупном броју незапослених лица укључених у програм јавних
радова има најмање 50% незапослених лица по појединачној пријави,
која су на евиденцији незапослених најмање 6 (шест) месеци и припадају
следећим категоријама:
• радно способни корисници новчане социјалне помоћи,
• Роми,
• лица без квалификација / са ниским квалификацијама,
• вишкови запослених,
• лица која посао траже дуже од 18 месеци, а не припадају категоријама
из тачака 1, 2 и 3.
Такође, послодавац - извођач јавног рада може организовати спровођење јавних радова на којима се ангажују искључиво особе са инвалидитетом.
На јавним радовима се радно ангажује најмање 5 (пет) незапослених лица
из наведених категорија незапослених. На јавним радовима за ангажовање особа са инвалидитетом се радно ангажују најмање 3 (три) незапослене 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,
• културне делатности (искључиво за јавне радове на којима се ангажују
незапослене особе са инвалидитетом).
Средства намењена за организовање спровођења јавних радова користе
се за:
• исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним
радовима по основу уговора о привременим и повременим пословима, у
висини до 22.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном
нивоу, увећану за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално
осигурање; наведена накнада обухвата и трошкове доласка и одласка
са рада;
• накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу, у свим областима, једнократно, у висини од:
- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана,
- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца,
- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;
• накнаду трошкова обуке; Национална служба процењује оправданост
потребе за обуком, уколико исто није регулисано законом.
Право учешћа на Јавном конкурсу имају: 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 у два примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе, према месту спровођења
јавног рада, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се
може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе и Општини Бабушница, или преузети са сајтова www.nsz.gov.rs и www.babusnica.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 Националној служби,
Испостави Бабушница, телефони: 010/386-182 и 010/305-023 или на сајтовима www.nsz.gov.rs и www.babusnica.rs.
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања на сајтовима Националне службе и општине Бабушница, а последњи рок за пријем пријава за
учешће на јавном конкурсу је 26.06.2020. године.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Јавни позиви

На основу Локалног акционог плана запошљавања градске општине Младеновац за 2020. годину (Одлука Скупштине градске општине Младеновац бр. I-00-06-28/2/2020, од 19.02.2020. године), Одлуке о буџету градске општине Младеновац и Споразума о уређивању међусобних права и
обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2020. годину – ЛАПЗ техничка подршка број 0103-101-4/2020
од 15.06.2020. године закљученог између ГО Младеновац и Националне
службе за запошљавање

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ И НАЦИОНАЛНА
СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНA ЛИЦА
У 2020. ГОДИНИ
Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено
теже запошљивих незапослених лица 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, уз претходно прибављено мишљење Локалног савета за
запошљавање градске општине Младеновац.
Послодавац - извођач јавног рада може организовати спровођење јавних
радова уколико ангажује у програму јавних радова незапослена лица која
припадају следећим категоријама:
- дугорочно незапослена лица,
- незапослени без квалификација или нискоквалификовани,
- вишкови запослених,
- млади до 30 година,
- лица преко 50 година,
- особе са инвалидитетом,
- Роми,
- избегла и расељена лица,
- повратници по споразуму о реадмисији,
- радно способни корисници новчане помоћи,
- жене,
- жртве породичног насиља,
- жртве трговине људима,
- млади до 30 година у статусу деце палих бораца и деце без родитељског старања.
Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у
складу са расположивим финансијским средствима.
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 по основу уговора о привременим и повременим пословима, у висини до 22.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун
фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на
месечном нивоу; која се увећава за припадајући порез и доприносе за
обавезно социјално осигурање; наведена накнада обухвата и трошкове
доласка и одласка са рада;
• накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу, у
свим областима, једнократно, у висини од:
- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана
- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца
- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;
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, 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 прописаном обрасцу који се може добити у организационој јединици Национaлне
службе - Филијала за град Београд - Служба Младеновац.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу
Бесплатна публикација о запошљавању

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 за град Београд - Служба Младеновац.
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у публикацији Националне службе „Послови”, на сајту Националне службе, огласној табли
у испостави Националне службе у Mладеновцу и на сајту ГО Младеновац, а последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је
30.06.2020.године.
На основу члана 43 став 1 тачка 5 и чланова 59 и 60 Закона о запошљавању
и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10,
38/15, 113/17 и 113/17 - др. закон), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл.
гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13), Националног акционог плана запошљавања
за 2020. годину („Сл. гласник РС”, бр. 94/19), чланова 60, 104 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење
мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС”, бр. 102/15, 5/17 и
9/18) и потписаног Споразума о уређивању међусобних права и обавеза
у реализацији програма или мера активне политике запошљавања између
Националне службе за запошљавање и Општине Бабушница бр. 2601-1013/2020-8 од 22.05.2020. године, а у складу са Локалним акционим планом
запошљавања општине Бабушница за 2020. годину, дана 15.06.2020. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА
ПИРОТ У САРАДЊИ СА ОПШТИНОМ БАБУШНИЦА
Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ
У 2020. ГОДИНИ
Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стеченa одговарајућа
квалификација, ради обављања приправничког стажа, односно стицања
услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци.
Програм се реализује без заснивања радног односа.
У програм стручне праксе се укључују незапослена лица која се први пут
стручно оспособљавају у струци за коју су стекла одређену врсту и ниво
квалификација или која су се стручно оспособљавала краће од времена
потребног за полагање приправничког или стручног испита, за преостали период потребан за стицање услова за полагање приправничког или
стручног испита.
Програм стручне праксе спроводи се у складу са законом, односно у
складу са актом о организацији и систематизацији послова код послодавца. Уколико се програм стручне праксе спроводи у складу са законом, Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и Општина Бабушница (у даљем тексту: Општина) могу да
финансирају програм у дужини прописаној законом, а најдуже 12 месеци.
Када се програм стручне праксе спроводи у складу са актом о организацији и систематизацији послова, Национална служба и Општина програм
финансирају у трајању:
• до 6 месеци за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација,
• до 9 месеци за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180 ЕСПБ,
• до 12 месеци за лица са најмање шестим нивоом квалификација и 240
ЕСПБ.
Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за запошљавање:
• ангажованим лицима на име новчане помоћи и трошкова превоза
исплаћује средства у укупном месечном износу од:
- 20.000,00 динара за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација,
- 22.000,00 динара за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180
ЕСПБ,
- 25.000,00 динара за лица са најмање шестим нивоом квалификација и
240 ЕСПБ;
• врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и
професионалне болести, у складу са законом.
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити
послодавац који припада:
а) приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури
100%),
б) јавном сектору, и то искључиво за послове у области здравства, образовања, социјалне заштите и правосуђа (број лица која ће бити укључена
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у програм код послодаваца из јавног сектора не може прећи 30% укупно
планираног броја лица за укључивање у програм),
в) изузетно, на територији АП Косово и Метохија и девастираних општина, у складу са прописом Владе Републике Србије о степену развијености
јединица локалне самоуправе, право учешћа у реализацији програма
може остварити послодавац који припада приватном или јавном сектору, без обзира на област којом се бави, при чему приватни сектор има
приоритет.
Послодавац који има до 5 запослених има право да у програм стручне
праксе укључи једно незапослено лице, послодавац који има од 6 до 14
запослених има право да у програм стручне праксе укључи највише два
незапослена, а послодавац који има 15 и више запослених има право да
у програм стручне праксе укључи незапослене чији број не може бити
већи од 20% укупног броја запослених.
Захтев за учешће у програму подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе, према месту ангажовања лица, непосредно
или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој
организационој јединици Национaлне службе или преузети са сајтова
www.nsz.gov.rs или www.babusnica.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 програму могу се добити у Националној служби за запошљавање - Филијала Пирот, телефон: 010/305-046 и 010/305-032 и
Испостава Бабушница, телефон: 010/385-181 или на сајтовима: www.nsz.
gov.rs и www.babusnica.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту Националне службе
и Општине до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 30.09.2020. године.
На основу Локалног акционог плана запошљавања градске општине
Звездара за 2020. годину, број 06–43 од 17.12.2019. године, Одлуке о
буџету градске општине Звездара („Сл. лист града Београда“ бр. 124/19
и 41/20) и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2020.
годину – ЛАПЗ техничка подршка број 401-2-56 од 18.06.2020. године,
закљученог између Градске општине Звездара и Националне службе за
запошљавање

ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА И НАЦИОНАЛНА
СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНA ЛИЦА
У 2020. ГОДИНИ
Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено
теже запошљивих незапослених лица 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, уз претходно прибављено мишљење Локалног савета за
запошљавање градске општине Звездара.
Послодавац - извођач јавног рада може организовати спровођење јавних
радова уколико ангажује у програму јавних радова незапослена лица која
припадају следећим категоријама: жене, младе до 30 година, старије од
50 година, припаднике ромске популације, самохране родитеље / једнородитељске породице и дугорочно незапослене.
Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са
расположивим финансијским средствима.
Јавни радови се могу спроводити у областима:
• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
• одржавања и заштите животне средине и природе,
• социјалне заштите и хуманитарног рада.
Средства намењена за организовање спровођења јавних радова користе
се за:
• исплату накнаде за обављен посао лицима укљученим на јавним радовима по основу уговора о привременим и повременим пословима, у висини до 22.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун
фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на
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месечном нивоу, која се увећава за припадајући порез и доприносе за
обавезно социјално осигурање; наведена накнада обухвата и трошкове
доласка и одласка са рада;
• накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу, у
свим областима, једнократно, у висини од:
- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана,
- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца,
- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца.
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, 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 Звездара, непосредно или путем поште, на прописаном
обрасцу који се може добити у организационој јединици Национaлне
службе - Филијала за град Београд - Испостава Звездара.
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 за град Београд - Испостава Звездара.
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у публикацији Националне службе „Послови”, на сајту Националне службе, огласној табли у
испостави Националне службе Звездара и на сајту ГО, а последњи рок
за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 29.06.2020. године.
На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и
113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС”, бр.
36/09 и 32/13) и чланова 60, 104 и 129 Правилника о критеријумима,
начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС”, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Локалног
акционог плана запошљавања општине Прешево за 2020. годину и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма
или мера активне политике запошљавања за 2020. годину (бр. 0800-1015/2020 од 02.06.2020. год.)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И ОПШТИНА ПРЕШЕВО
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ
У 2020. ГОДИНИ
Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечено одговарајуће образовање - квалификација, ради обављања приправничког стажа, односно
стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци. Програм се реализује без заснивања радног односа.
У програм стручне праксе се укључују незапослена лица која се први
пут стручно оспособљавају за занимање за које су стекла одређену
врсту и ниво образовања или која су се стручно оспособљавала краће
од времена потребног за полагање приправничког или стручног испита, за преостали период потребан за стицање услова за полагање приправничког или стручног испита. Програм стручне праксе спроводи се у
складу са законом, односно на основу акта о организацији и систематизацији послова код послодавца, а Национална служба за запошљавање
(у даљем тексту: Национална служба) и Општина Прешево финансирају
програм најдуже 12 месеци. Када се програм стручне праксе спроводи на
основу акта о организацији и систематизацији послова код послодавца,
Национална служба и општина програм финансирају у трајању:
- до 6 месеци за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација,
- до 9 месеци за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180 ЕСПБ,
- до 12 месеци за лица са најмање шестим нивоом квалификација и 240
ЕСПБ.
Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за запошљавање и општина Прешево:
1. ангажованим лицима на име новчане помоћи и трошкова превоза
исплаћују средства у укупном месечном износу од:
- 20.000,00 динара за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација,
- 22.000,00 динара за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180
ЕСПБ,
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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- 25.000,00 динара за лица са најмање шестим нивоом квалификација и
240 ЕСПБ;
2. врше обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити послодавац који припада: a) јавном или приватном сектору и има
седиште на територији општине Прешево, односно има пословну јединицу или други облик организовања који обавља делатност на територији
општине Прешево; в) категорији удружења која имају статус правног
лица без временског ограничења, односно уписана су у регистар који
води Агенција за привредне регистре.
Захтев за учешће у програму подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе, непосредно или путем поште, на прописаном
обрасцу који се може добити у Испостави Прешево или преузети са сајта
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 програму могу се добити у надлежној организационој
јединици Националне службе или на сајту www.nsz.gov.rs, као и на званичном сајту општине Прешево www.presevo.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту Националне службе
и сајту општине Прешево, до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 30.09.2020. 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 и
113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09
и 32/13), Националног акционог плана запошљавања за 2020. годину
(„Сл. гласник РС”, бр. 94/19), 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), Одлуке о
учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2020.
години министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број
401-00-00426/2020-24 од 12.05.2020. године, Споразума бр. 0800-1011/2020 од 29.05.2020. год. о уређивању међусобних права и обавеза у
реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2020.
год. закљученог између Националне службе за запошљавање - Филијала
Врање и Општине Босилеград, а у складу са Локалним акционим планом
запошљавања општине Босилеград за 2020. годину

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2020. ГОДИНИ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се
воде на евиденцији Националне службе за запошљавање - Филијала
Врање - Испостава Босилеград (у даљем тексту: Национална служба) и
имају завршену обуку за развој предузетништва.
Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од
250.000,00 динара, односно 270.000,00 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 250.000,00 динара, односно 270.000,00 динара у случају
када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
Бесплатна публикација о запошљавању

Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе, према месту пребивалишта,
односно боравишта, непосредно или путем поште, на прописаном
обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети са сајта Националне службе - 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 програму и делатностима које не могу бити субвенционисане могу се добити у надлежној организационој јединици Националне
службе или на сајту www.nsz.gov.rs, као и на званичном сајту општине
Босилеград www.bosilegrasd.org.
Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту Националне службе, као и на сајту општине Босилеград, а последњи рок за подношење
захтева са бизнис планом је 31.07.2020. 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 и
113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09
и 32/13), Националног акционог плана запошљавања за 2020. годину
(„Сл. гласник РС”, бр. 94/19), 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), Одлуке о
учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2020.
години министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број
401-00-00426/2020-24 од 12.05.2020. године, Споразума бр. 0800-1015/2020 од 02.06.2020. год. о уређивању међусобних права и обавеза у
реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2020.
год. закљученог између Националне службе за запошљавање - Филијала
Врање и Oпштине Прешево, а у складу са Локалним акционим планом
запошљавања oпштине Прешево за 2020. годину

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И ОПШТИНА ПРЕШЕВО
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2020. ГОДИНИ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се
воде на евиденцији Националне службе за запошљавање - Филијала
Врање - Испостава Прешево (у даљем тексту: Национална служба) и
имају завршену обуку за развој предузетништва.
Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од
250.000,00 динара, односно 270.000,00 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 250.000,00 динара, односно 270.000,00 динара у случају
када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе, према месту пребивалишта,
односно боравишта, непосредно или путем поште, на прописаном
обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети са сајта Националне службе - 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 програму и делатностима које не могу бити субвенционисане могу се добити у надлежној организационој јединици Националне
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службе или на сајту www.nsz.gov.rs, као и на званичном сајту општине
Прешево www.presevo.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту Националне службе, као и на сајту општине Прешево, а последњи рок за подношење
захтева са бизнис планом је 31.07.2020. 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 и
113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС”, бр.
36/09 и 32/13), Националног акционог плана запошљавања за 2020.
годину („Сл. гласник РС”, бр. 94/19), 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), Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне
политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима
запошљавања у 2020. години министра за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања број 401-00-00426/2020-24 од 12.05.2020. године,
Споразума бр. 0800-101-1/2019 од 29.05.2020. год. о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2020. год. закљученог између Националне службе
за запошљавање - Филијала Врање и Oпштине Босилеград, а у складу
са Локалним акционим планом запошљавања oпштине Босилеград за
2020. годину

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ
ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ
МЕСТИМА У 2020. ГОДИНИ
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима 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 обзира на стручну спрему, млади у
домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама,
• старији од 50 година,
• вишкови запослених,
• Роми,
• особе са инвалидитетом,
• радно способни корисници новчане социјалне помоћи,
• дугорочно незапослени,
• жртве породичног насиља и
• жене.
Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне
самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) према месту запошљавања 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, у четвртој групи ЈЛС и девастираним подручјима.
Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе према месту запошљавања лица,
непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне 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 програму и делатностима које не могу бити субвенционисане могу се добити у надлежној организационој јединици Националне
службе или на сајту www.nsz.gov.rs, као и на званичном сајту општине
Босилеград www.bosilegrad.org.
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Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту Националне службе
и званичном сајту општине Босилеград до утрошка расположивих средстава, а најкасније до 30.09.2020. 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 и
113/17), члана 11 став 1 тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС”, бр.
36/09 и 32/13), Националног акционог плана запошљавања за 2020.
годину („Сл. гласник РС”, бр. 94/19), 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), Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне
политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима
запошљавања у 2020. години министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 401-00-00426/2020-24 од 12.05.2020. године, Споразума бр. 0800-101-5/2019 од 02.06.2020. год. о уређивању
међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне
политике запошљавања за 2020. год. закљученог између Националне
службе за запошљавање - Филијала Врање и Oпштине Прешево, а у
складу са Локалним акционим планом запошљавања oпштине Прешево
за 2020. годину

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И ОПШТИНА ПРЕШЕВО
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ
ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ
МЕСТИМА У 2020. ГОДИНИ
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима 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 квалификација/са ниским квалификацијама, млади у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама,
• старији од 50 година,
• вишкови запослених,
• Роми,
• особе са инвалидитетом,
• радно способни корисници новчане социјалне помоћи,
• дугорочно незапослени и
• жртве породичног насиља.
Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) према месту запошљавања 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, у четвртој групи ЈЛС и девастираним
подручјима.
Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе према месту запошљавања лица,
непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне 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 програму и делатностима које не могу бити субвенционисане могу се добити у надлежној организационој јединици Националне
службе или на сајту www.nsz.gov.rs, као и на званичном сајту општине
Прешево www.presevo.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту Националне службе
и званичном сајту општине Прешево до утрошка расположивих средстава, а најкасније до 31.07.2020. године.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Администрација и управа
МИНИСТАРСТВО
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
На основу члана 135 Закона о полицији
(„Службени гласник РС”, бр. 6/2016, 24/2018
и 87/2018) и члана 2, а у вези са чланом 6 и
7 Уредбе о спровођењу јавног конкурса за
попуњавање радних места полицијских службеника у Министарству унутрашњих послова
(„Службени гласник РС”, бр. 18/2019), Сектор
за људске ресурсе оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ
ИЗВРШИЛАЧКOГРАДНОГ МЕСТА
ПОЛИЦИЈСКИХ СЛУЖБЕНИКА
Орган у коме се попуњаваjу радна места:
Министарство унутрашњих послова, Сектор за
људске ресурсе
Место рада: СИВ 2, Булевар др Зорана Ђинђића
104, Нови Београд
Радно место које се попуњава:

1. Главни службеник за
организациони дизајн I

Одсек за организациони дизајн,
Одељење за развој запослених и
организације, Сектор за људске ресурсе
1 извршилац, утврђено под редним
бројем 08.4.1.3 у акту о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних
места у Министарству унутрашњих
послова
Врста радног односа: радни однос на неодређено време или на одређено време у својству приправника.
Опис послова: Обавља стручне задатаке који
захтевају стручну обраду прикупљених података и њихово тумачење уз примену утврђених метода рада и процедура. Посао може да
захтева прикупљање информација, истраживање или анализу, уз известан степен креативности при решавању проблема или ситуација
које настају релативно често:
- проверава правилну примену мерила за процену систематизованих радних места;
- утврђује критеријуме за оптимизацију пословних процеса;
- анализира функционалност организационе
структуре и препознаје евентуалне проблеме у
функционисању организационих јединица;
- даје предлоге за унапређење организационе
структуре и стручна мишљења на предлоге/потребе организационих јединица;
- израђује нацрт Правилника о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места у
сарадњи са организационим јединицама Министарства;
- спроводи аналитичку процену и даје предлоге
за разврставање радних места;
- пружа стручну помоћ при изради описа послова и даје предлоге за унапређење постојећих
описа;
- спроводи анализу послова кроз интервјуе,
анкете и израђује предлоге нових описа послова радних места, спецификација запослених;
- утврђује и развија Каталог радних места;
- стара се о уједначености и једнобразности
израде описа послова радних места;
- утврђује сложеност послова;
- даје предлоге за организационо и нормативно
унапређење из делокруга рада;
- усваја принципе, нове методе и технике и
Бесплатна публикација о запошљавању

примењује искуства најбољих примера из праксе у области рада;
- припрема податке неопходне за израду нацрта и предлога прописа и општих аката из делокруга рада;
- спроводи и прати примену законских и подзаконских прописа, интерних обавезујућих аката
и стратешких докумената из делокруга рада;
- непосредно учествује у унапређењу стручне
оспособљености запослених за успешан и квалитетан рад у условима примене савремених
средстава и метода;
- припрема и израђује евиденције, анализе,
извештаје и информације у складу са захтевима посла и степеном образовања;
- одлаже, чува и архивира документацију у
складу са прописима;
- обавља и друге унутрашње послове који су у
непосредној вези са полицијским пословима, а
који му се ставе у задатак по налогу надређеног
руководиоца.
Услови за радно место: стечено високо образовање по Закону о универзитету у трајању од
најмање четири године или високо образовање
стечено на студијама I степена - основне академске студије или специјалистичке струковне
студије, у обиму 240 ЕСПБ, из научне области у
оквиру образовно-научних поља друштвено-хуманистичке науке, техничко-технолошке науке, интердисциплинарне, мултидисциплинарне
и трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне
студије. Кандидати од стечених 240 ЕСПБ бодова морају имати најмање 180 ЕСПБ бодова из
научних области у оквиру наведених образовно-научних поља.
Кандидати морају да испуњавају опште услове за рад у државним органима предвиђене
законом, посебне услове прописане Законом
о полицији (члан 137 и 138) и Правилником о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова.
У изборном поступку проверавају се:
- формално-правни услови - увидом у податке
из пријаве и на основу расположиве документације,
- техничке компетенције (знања и вештине) писаним тестом знања који садржи и питање у
виду решавања конкретног проблема, задатка и
ситуације (студија случаја),
- психолошки захтеви и базичне компетенције
- стандардизованим психолошким тестовима и
психолошким интервјуом,
- здравствена способност - обављањем лекарског
прегледа у референтној здравственој установи,
- интервју-полуструктурисаним интервјуом.
- знања, вештине и стручна оспособљеност,
потребне за рад на радном месту, а које се
проверавају и оцењују у изборном поступку су:
знање из области рада на радном месту, у складу са описом посла радног места, познавање
Закона о полицији у области људских ресурса, Закона о државним службеницима, Уредбе
о каријерном развоју полицијских службеника,
Уредбе о начелима за унутрашње уређење и
систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе и Уредбе о начелима за унутрашње уређење
Министарства унутрашњих послова.
Датум оглашавања: 17.06.2020. године.
Овај оглас објављује се на интранет и интернет
страници Министарства унутрашњих послова,
на огласној табли Сектора за људске ресурсе,
у дневном листу „Политика” и на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс:
Десет дана од дана објављивања конкур-

са у дневном листу „Политика” и почиње да
тече наредног дана од дана када је конкурс
објављен.
Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс:
Министарство унутрашњих послова, Сектор за
људске ресурсе, Булевар др Зорана Ђинђића
104, 11070 Нови Београд (писарница СИВ-а 2
или путем поште), са назнаком - „За јавни конкурс (обавезно навести назив и редни број радног места за које се подноси пријава)”.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Стефани Цако, 011/274-0000, локал 40382, у периоду од 13.00 до 15.00 часова, сваког
радног дана.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- образац пријаве на конкурс - дат је уз овај
оглас, чини његов саставни део и исти је неопходно попунити и својеручно потписати;
- кратка биографија;
- оверена фотокопија дипломе о стеченом
образовању у складу са прописаним условом у
погледу образовања;
- оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених Републике Србије;
- оригинал или оверена фотокопијауверења о
држављанству Републике Србије (са датумом
издавања не старијим од шест месеци);
- оригинал уверења основног и вишег суда да
се против кандидата не води кривични поступак (са датумом издавања не старијим од шест
месеци);
- очитана лична карта са чипом или оверена
фотокопија личне карте која није чипована;
- оверена фотокопија радне књижице или извода из електронске базе података централног
регистра фонда за пензијско-инвалидско осигурање;
- оверене фотокопије исправа којима се
доказују подаци о радном искуству (потврде,
решења и други акти из којих се види на којим
пословима, са којом стручном спремом и у ком
периоду је стечено радно искуство), уколико
кандидат исто поседује;
- оверена фотокопија исправа којима се
доказују подаци о стручном оспособљавању,
усавршавању и посебним областима знања
(уколико кандидат исто поседује);
- оверена фотокопија уверења о положеном
стручном испиту (уколико кандидат исто поседује);
- доказ да кандидат имапријављено пребивалиште на територији Републике Србије - најмање годину дана непрекидно пре дана подношења пријаве на јавни конкурс;
- изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће
сам прибавити податке о чињеницама о којима
се води службена евиденција или ће то орган
учинити уместо њега.
- образац изјаве дат је уз овај оглас и исти је
неопходно попунити и својеручно потписати.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника
(изузетно у градовима и општинама у којима
нису именовани јавни бележници, приложeни
докази могу бити оверени у основним судовима,
судским јединицама, пријемним канцеларијама
основних судова, односно општинским управа
као поверени посао). Као доказ се могу приложити фотокопије докумената које су оверене
пре 01.03.2017. године у основним судовима,
односно општинским управама.
Датум отпочињања изборног поступка:
30.06.2020. године. Овим се сматра да су сви
кандидати који су ушли у изборни поступак
уредно обавештени о отпочињању истог.
НАПОМЕНА: Документи о чињеницама о којима се
води службена евиденција су: извод из матичне
24.06.2020. | Број 887 |
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књиге рођених, уверење о држављанству
Републике Србије, уверење основног и вишег
суда да се против кандидата не води кривични
поступак и доказ да кандидат имапријављено
пребивалиште на територији Републике Србије
- најмање годину дана непрекидно пре дана
подношења пријаве на јавни конкурс.
Одредбом члана 9 и 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС”,
број 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење),
прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке, орган
може да врши увид, прибавља и обрађује личне
податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да
ће податке прибавити сама. Ако странка у року
не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка
ће се сматрати неуредним (члан 103 став 3).
Потребно је да учесник конкурса достави изјаву
којом се опредељује за једну од две могућности: да Министарство прибави податке о
којима се води службена евиденција или да ће
то кандидат учини сам.
Препорука је да учесник конкурса сам достави
сву неопходну документацију у циљу бржег и
ефикаснијег спровођења конкурса.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
и непотпуне пријаве, биће одбачене решењем.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком
граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА
ИНСТИТУЦИЈА
Београд

На основу члана 25 став 3 тачка 4) Закона о
Државној ревизорској институцији („Службени
гласник РС”, бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18др. закон), члана 61 став 1 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”,
бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка,
64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14,
94/17 и 95/18), чланa 9 став 3 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних
места у државним органима („Службени гласник
РС”, број 2/19) и члана 6 Правилника о попуњавању извршилачких радних места у Државној
ревизорској институцији, Државна ревизорска
институција оглашава

JАВНИ КОНКУРС
I Орган у коме се радна места попуњавају:
Државна ревизорска институција, Београд,
Макензијева 41
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место самостални саветник
у ревизији, звање самостални
саветник

Сектор број 1, са местом рада у Београду
2 извршиоца
Услови: високо образовање из области економских или правних 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 чети-

24

| Број 887 | 24.06.2020.

ри године или специјалистичким студијама на
факултету; Најмање пет година радног искуства
у струци од чега две године искуства на пословима који су повезани са надлежностима Институције; Положен државни стручни испит; као и
потребне компетенције за рад на радном месту.

2. Радно место саветник у ревизији,
звање саветник

Сектор број 1, са местом рада у Београду
2 извршиоца

3. Радно место саветник у ревизији,
звање саветник

Сектор број 2, са местом рада у Београду
1 извршилац

4. Радно место саветник у ревизији,
звање саветник
Сектор број 3, са местом рада
у Новом Саду
1 извршилац

5. Радно место саветник у ревизији,
звање саветник
Сектор број 4, са местом рада
у Новом Саду
1 извршилац

Услови за рад на радном месту 2, 3, 4. и 5:
високо образовање из области економских или
правних 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;
мајмање три године радног искуства у струци
од чега једна година искуства на пословима
који су повезани са надлежностима Институције; положен државни стручни испит; као и
потребне компетенције за рад на радном месту.

6. Радно место млађи саветник у
ревизији, звање млађи саветник

Сектор број 1, са местом рада у Београду
3 извршиоца

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 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.
IV 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 свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и
само кандидат који испуни 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 проверавају се:
1. Опште функционалне компетенције
• организација и рад државних органа РС - провераваће се усмено;
• дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација - провераваће се
усмено.
Резултати провере општих функционалних компетенција за кандидата који је испунио мерила на провери општих функционалних компетенција у једном конкурсном поступку имају
важност трајања у конкурсним поступцима у
Државној ревизорској институцији који се спроводе у наредне две године од дана спроведене
провере, осим ако кандидат није захтевао нову
проверу општих функционалних компетенција.

7. Радно место млађи саветник у
ревизији, звање млађи саветник

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

8. Радно место млађи саветник у
ревизији, звање млађи саветник

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:

Сектор број 2, са местом рада у Београду
1 извршилац

Сектор број 3, са местом рада у Београду
1 извршилац

9. Радно место млађи саветник у
ревизији, звање млађи саветник

Сектор број 4, са местом рада у Београду
2 извршиоца
Услови за рад на за радном месту 6, 7, 8. и 9:
високо образовање из области економских или
правних 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 једна година 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 Врста радног односа: Радна места
попуњавају се заснивањем радног односа на
неодређено време. Кандидати који први пут

За радно место под редним бројем 1:
- Посебна функционална компетенција за
област рада - послови ревизије (ревизија система, ревизија успешности, финансијска ревизија и ревизија усаглашености са прописима)
провераваће се усмено.
- Посебна функционална компетенција за радно
место - прописи из надлежности и организације
органа (Закон о Државној ревизорској институцији и Пословник Државне ревизорске институције) провераваће се усмено.
- Посебна функционална компетенција за радно место - прописи из области делокруга радног места (Закон о буџетском систему, Закон о
буџету за календарску годину, Уредба о буџетском рачуноводству) провераваће се усмено.
- Посебна функционална компетенција за радно
место - страни језик (енглески или руски или
немачки или француски) основни ниво - провераваће се усмено путем разговора.
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Код посебних функционалних компетенција
прво се проверава познавање страног језика.
За радно место под редним бројем 2:
- Посебна функционална компетенција за
област рада - послови ревизије (ревизија система, ревизија успешности, финансијска ревизија и ревизија усаглашености са прописима)
провераваће се усмено.
- Посебна функционална компетенција за радно
место - прописи из надлежности и организације
органа (Закон о Државној ревизорској институцији и Пословник Државне ревизорске институције) провераваће се усмено.
- Посебна функционална компетенција за радно место - прописи из области делокруга радног места (Закон о буџетском систему, Закон о
буџету за календарску годину и Уредба о буџетском рачуноводству) провераваће се усмено.
- Посебна функционална компетенција за радно
место - страни језик (енглески или руски или
немачки или француски) основни ниво - провераваће се усмено путем разговора.
Код посебних функционалних компетенција
прво се проверава познавање страног језика.
За радно место под редним бројем 3:
- Посебна функционална компетенција за
област рада - послови ревизије (ревизија система, ревизија успешности, финансијска ревизија и ревизија усаглашености са прописима)
провераваће се усмено.
- Посебна функционална компетенција за радно
место - прописи из надлежности и организације
органа (Закон о Државној ревизорској институцији и Пословник Државне ревизорске институције) провераваће се усмено.
- Посебна функционална компетенција за радно место - прописи из области делокруга радног места (Закон о буџетском систему, Уредба
о буџетском рачуноводству и Закон о локалној
самоуправи) провераваће се усмено.
- Посебна функционална компетенција за радно
место - страни језик (енглески или руски или
немачки или француски) основни ниво - провераваће се усмено путем разговора.
Код посебних функционалних компетенција
прво се проверава познавање страног језика.
За радно место под редним бројем 4:
- Посебна функционална компетенција за
област рада - послови ревизије (ревизија система, ревизија успешности, финансијска ревизија и ревизија усаглашености са прописима)
провераваће се усмено;
- Посебна функционална компетенција за радно
место - прописи из надлежности и организације
органа (Закон о Државној ревизорској институцији и Пословник Државне ревизорске институције) провераваће се усмено;
- Посебна функционална компетенција за радно место - прописи из области делокруга радног места (Закон о буџетском систему, Уредба о
буџетском рачуноводству и Закон о здравственом осигурању) провераваће се усмено;
- Посебна функционална компетенција за радно
место - страни језик (енглески или руски или
немачки или француски) основни ниво - провераваће се усмено путем разговора.
Код посебних функционалних компетенција
прво се проверава познавање страног језика.
За радно место под редним бројем 5:
- Посебна функционална компетенција за
област рада - послови ревизије (ревизија система, ревизија успешности, финансијска ревизија и ревизија усаглашености са прописима)
провераваће се усмено;
- Посебна функционална компетенција за радно
место - прописи из надлежности и организације
органа (Закон о Државној ревизорској институцији и Пословник Државне ревизорске институције) провераваће се усмено.
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- Посебна функционална компетенција за радно место - прописи из области делокруга радног места (Закон о буџетском систему, Уредба
о буџетском рачуноводству, Закон о јавним
предузећима, Закон о рачуноводству и Закон о
ревизији) провераваће се усмено.
- Посебна функционална компетенција за радно
место - страни језик (енглески или руски или
немачки или француски) основни ниво - провераваће се усмено путем разговора.
Код посебних функционалних компетенција
прво се проверава познавање страног језика.
За радно место под редним бројем 6:
- Посебна функционална компетенција за
област рада - послови ревизије (ревизија система, ревизија успешности, финансијска ревизија и ревизија усаглашености са прописима)
провераваће се усмено;
- Посебна функционална компетенција за радно
место - прописи из надлежности и организације
органа (Закон о Државној ревизорској институцији и Пословник Државне ревизорске институције) провераваће се усмено.
- Посебна функционална компетенција за радно место - прописи из области делокруга радног места (Закон о буџетском систему, Закон
о буџету за календарску годину и Уредба о
буџетском рачуноводству) провераваће се
усмено.
- Посебна функционална компетенција за радно
место - страни језик (енглески или руски или
немачки или француски) основни ниво - провераваће се усмено путем разговора.
Код посебних функционалних компетенција
прво се проверава познавање страног језика.
За радно место под редним бројем 7:
- Посебна функционална компетенција за
област рада - послови ревизије (ревизија система, ревизија успешности, финансијска ревизија и ревизија усаглашености са прописима)
провераваће се усмено;
- Посебна функционална компетенција за радно
место - прописи из надлежности и организације
органа (Закон о Државној ревизорској институцији и Пословник Државне ревизорске институције) провераваће се усмено.
- Посебна функционална компетенција за радно место - прописи из области делокруга радног места (Закон о буџетском систему, Уредба
о буџетском рачуноводству и Закон о локалној
самоуправи) провераваће се усмено.
- Посебна функционална компетенција за радно
место - страни језик (енглески или руски или
немачки или француски) основни ниво - провераваће се усмено путем разговора.
Код посебних функционалних компетенција
прво се проверава познавање страног језика.
За радно место под редним бројем 8:
- Посебна функционална компетенција за
област рада - послови ревизије (ревизија система, ревизија успешности, финансијска ревизија и ревизија усаглашености са прописима)
провераваће се усмено;
- Посебна функционална компетенција за радно
место - прописи из надлежности и организације
органа (Закон о Државној ревизорској институцији и Пословник Државне ревизорске институције) провераваће се усмено.
- Посебна функционална компетенција за радно место - прописи из области делокруга радног места (Закон о буџетском систему, Уредба
о буџетском рачуноводству, Закон о здравственом осигурању) провераваће се усмено.
- Посебна функционална компетенција за радно
место - страни језик (енглески или руски или
немачки или француски) основни ниво - провераваће се усмено путем разговора.
Код посебних функционалних компетенција
прво се проверава познавање страног језика.

За радно место под редним бројем 9:
- Посебна функционална компетенција за
област рада - послови ревизије (ревизија система, ревизија успешности, финансијска ревизија и ревизија усаглашености са прописима)
провераваће се усмено.
- Посебна функционална компетенција за радно
место - прописи из надлежности и организације
органа (Закон о Државној ревизорској институцији и Пословник Државне ревизорске институције) провераваће се усмено.
- Посебна функционална компетенција за радно место - прописи из области делокруга радног места (Закон о буџетском систему, Уредба
о буџетском рачуноводству, Закон о јавним
предузећима, Закон о рачуноводству и Закон о
ревизији) провераваће се усмено.
- Посебна функционална компетенција за радно
место - страни језик (енглески или руски или
немачки или француски) основни ниво - провераваће се усмено путем разговора.
Код посебних функционалних компетенција
прво се проверава познавање страног језика.
3. Понашајне компетенције за сва извршилачка радна места: Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање
задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност,
посвећеност и интегритет) - провераваће се
путем интервјуа базираном на компетенцијама
(усмено).
Резултати провере понашајних компетенција
кандидата у једном конкурсном поступку имају
важност трајања у конкурсним поступцима у
Државној ревизорској институцији који се спроводе у наредне две године од дана спроведене
провере.
4. Интервју са Конкурсном комисијом и
вредновање кандидата: Процена мотивације
за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа провераваће се путем
интервјуа са комисијом (усмено).
V Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве за јавни конкурс: Пријаве
на конкурс шаљу се поштом или предају непосредно на адресу Државна ревизорска институција, Београд, Макензијева 41, са назнаком „За
јавни конкурс”.
VI Лице које је задужено за давање обавештења о конкурсу: др Радојка Вељић, тел.
011/304-22-31.
VII Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса 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 8 (осам) дана и почиње
да тече наредног дана од дана објављивања у
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
IX Пријава на јавни конкурс врши се
на Обрасцу пријаве који је доступан на
интернет презентацији Државне ревизорске институције и Службе за управљање
кадровима или у штампаној верзији у
писарници Државне ревизорске институције, Београд, Макензијева 41.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс
пријава добија шифру под којом подносилац
пријаве учествује у даљем изборном поступку.
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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 3 (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 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).
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.

ног 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 Државне ревизорске институције, Београд, Макензијева 41.
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 8. јула 2020. године,
о чему ће учесници конкурса бити обавештени
путем контакт телефона које су навели у својим
пријавама.
Провера општих функционалних компетенција,
посебних функционалних компетенција, понашајних компетенција и интервју са Конкурсном
комисијом ће се обавити у Државној ревизорској институцији, Београд, Макензијева 41.
Кандидати који успешно прођу једну фазу
изборног поступка обавештавају се о датуму,
месту и времену спровођења наредне фазе
изборног поступка на контакте бројеве телефона које наведу у својим обрасцима пријаве.
Напоменe: Кандидати који конкуришу на
више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу. Ако
је за неко радно место наведено више места
рада за свако место рада се подноси појединачна пријава.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве биће одбачене.

Кандидати нису у обавези да поднесу доказе
о чињеницама о којима орган води службену
евиденцију.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија
коју је именовао председник Државне ревизорске институције.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима, односно
уверење о положеном правосудном испиту.

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Државне ревизорске
институције, на интернет презентацији Службе
за управљање кадровима, на порталу е-Управе
и на интернет презентацији, огласној табли и
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

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).

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.

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 избор-
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МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,
ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
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
и 95/18), члана 9 став 1 Уредбе о интерном и
јавном конкурсу за попуњавање радних места
у државним органима („Службени гласник РС”,
број 2/19) и Закључака Комисије за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно
радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-8569/2019 од 28. августа
2019. године, 51 број: 112-9527/2019 од 27. септембра 2019. године и 51 број: 112-10704/2019
од 30. октобра 2019. године, Министарство трговине, туризма и телекомуникација оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ
ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
I Орган у коме се радна места попуњавају:
Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Београд, Немањина 22-26
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за послове сарадње
са НР Кином, Индијом и другим
земљама источне и југоисточне
Азије, у звању самостални саветник
Сектор за билатералну економску
сарадњу, Одсек за Руску Федерацију,
ЗНД, Кину, Индију, источну и
југоисточну Азију
1 извршилац

Опис послова: прати, анализира и иницира
мере и активности које је неопходно предузети
у циљу унапређења трговинских и укупних економских односа и сарадње са НР Кином, Индијом
и другим земљама источне и југоисточне Азије;
припрема предлоге платформи за разговоре, предлоге стручно-политичких платформи,
извештаје, информације и друге материјале за
заседања мешовитих међудржавних тела за економску сарадњу са односним земљама и за билатералне сусрете, разговоре и преговоре; припрема предлоге основа и других материјала са
ставовима за вођење преговора и закључивање
споразума о трговинској и економској сарадњи и
о слободној трговини; учествује на заседањима
мешовитих међудржавних тела и преговорима о
споразумима о трговинској и економској сарадњи
и о слободној трговини; прати извршавање обавеза договорених на међудржавним сусретима,
заседањима мешовитих међудржавних тела,
преговорима и прати примену закључених споразума о трговинској и економској сарадњи и
о слободној трговини; сарађује са надлежним
министарствима, представницима привреде,
ДКП у иностранству и представницима страних
ДКП у земљи у вези са трговинско-економском
сарадњом са односним земљама; обавља и друге
послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из поља
друштвено-хуманистичких 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,
радно искуство у струци од најмање 5 година,
положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
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2. Радно место за послове сарадње
са земљама Северне Африке и
Латинске Америке, у звању саветник
Сектор за билатералну економску
сарадњу, Група за Африку, Блиски
исток, јужну Азију и Латинску Америку
1 извршилац

Опис послова: учествује у праћењу и предлагању мера и активности за унапређење
трговинских и укупних економских односа и
сарадње са земљама Северне Африке и Латинске Америке; учествује у припреми предлога
платформи за разговоре и других материјала
за заседања мешовитих међудржавних тела за
економску сарадњу са односним земљама и за
билатералне сусрете и разговоре и извештаје
са тих разговора; учествује у припреми предлога основа и других материјала са ставовима
за вођење преговора и закључивање споразума о трговинској и економској сарадњи и о
слободној трговини; учествује у праћењу извршавања обавеза договорених на међудржавним
сусретима, преговорима и примене закључених
споразума о трговинској и економској сарадњи
и слободној трговини; сарађује са надлежним
министарствима, представницима привреде;
обавља и друге послове по налогу руководиоца
Групе.
Услови: стечено високо образовање из поља
друштвено-хуманистичких 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,
радно искуство у струци од најмање 3 године,
положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

3. Радно место за мултилатерални
Споразум о слободној трговини ЦЕФТА, у звању саветник

Сектор за спољнотрговинску политику
и мултилатералну и регионалну
економску и трговинску сарадњу, Група
за сарадњу са ЦЕФТА, међународним
економским организацијама ОУН, и
другим мултилатералним и регионалним
организацијама и иницијативама
1 извршилац
Опис послова: прати рад и активности на
реализацији Споразума о слободној трговини у
региону југоисточне Европе-ЦЕФТА и припрема одговарајуће извештаје; припрема учешће
делегације Републике Србије на састанцима
ЦЕФТА тела и заједничких тела ЦЕФТА са другим регионалним економским организацијама
и иницијативама; даје мишљења о усаглашености предлога прописа са Споразумом ЦЕФТА и учествује у процесу идентификовања и
уклањања нецаринских баријера; израђује
информације и извештаје у вези са преговорима о закључивању споразума и/или учешћу
Републике Србије у раду ЦЕФТА; припрема
предлоге докумената из области сарадње са
ЦЕФТА; прати реализације споразума и других обавеза Републике Србије у оквиру ЦЕФТА,
остварује контакте са Секретаријатом ЦЕФТА,
ЦЕФТА Странама, другим органима, организацијама и представницима привреде и израђује
извештаје; припрема састанке, скупове и конференције у вези рада ЦЕФТА; сарађује са
националним координатором и прати спровођење Акционог плана о регионалном економском простору у оквиру Западног Балкана
(ЗБ6); обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Бесплатна публикација о запошљавању

Услови: стечено високо образовање из поља
друштвено-хуманистичких наука или из научне области организационих 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, радно искуство у струци од
најмање 3 године, положен државни стручни
испит, као и потребне компетенције за рад на
радном месту.

Услови: стечено високо образовање из 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, радно искуство у
струци од најмање 3 године, положен државни
стручни испит, као и потребне компетенције за
рад на радном месту.

4. Радно место за послове спољне
трговине контролисаном робом,
у звaњу саветник

6. Радно место за управљање
туристичким дестинацијама,
у звању саветник

Сектор за спољнотрговинску политику
и мултилатералну и регионалну
економску и трговинску сарадњу,
Одељење за међународне споразуме и
спољну трговину контролисаном робом
1 извршилац
Опис послова: учествује у пословима издавања дозвола за обављање послова спољне трговине наоружањем, војном опремом и
робом двоструке намене; учествује у припреми анализа и извештаја о спољнотрговинском
промету наоружањем, војном опремом и робом
двоструке намене; обавља стручно техничке послове у вези са усклађивањем прописа у
области спољне трговине контролисаном робом
са законодавством и праксом ЕУ; учествује у
пословима контроле обављања послова спољне трговине контролисаном робом у сарадњи са
другим државним органима; контролише унос
података и евиденције о документима који прате спољну трговину наоружањем, војном опремом и робом двоструке намене; обавља и друге
послове по налогу начелника Одељења.
Услови: стечено високо образовање из поља
друштвено-хуманистичких наука или из научне области организационих 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, радно искуство у струци од
најмање 3 године, положен државни стручни
испит, као и потребне компетенције за рад на
радном месту.

5. Радно место за заштиту
колективног интереса потрошача,
у звању саветник

Сектор за заштиту потрошача,
Одељење за заштиту потрошача, Група
за унапређење политике и заштиту
колективног интереса потрошача
1 извршилац
Опис послова: прати и анализира понашање учесника на тржишту у примени прописа из области заштите потрошача и предлаже
одговарајућа решења у складу са позитивном
праксом ЕУ; покреће и води поступак заштите колективног интереса потрошача и припрема акте којима се утврђује постојање повреде
колективног интереса потрошача; пружа стручну подршку Националном савету за заштиту
потрошача; учествује у изради стручних основа,
прилога, анализа и извештаја о заштити потрошача у циљу реализовања активности у оквиру
процеса приступања ЕУ; учествује у изради и
спровођењу пројеката из области заштите потрошача који се финансирају из буџета у оквиру
годишњег оперативног плана; обавља и друге
послове по налогу руководиоца Групе.

Сектор за туризам, Група за управљање
туристичким дестинацијама
1 извршилац
Опис послова: припрема материјале и спроводи активности управљања туристичким дестинацијама; прати активности туристичких
организација и дестинацијских менаџмент организација и о томе саставља извештаје; прати,
анализира и извештава о међународним трендовима и искуствима у управљању туристичким
дестинацијама и презентује резултате најбоље
праксе; учествује у активностима предлагања
и имплементације мера за подстицање развоја
туризма и конкурентности туристичких дестинација; учествује у праћењу и анализи спроведених мера и инвестиција у приватни и јавни
сектор које утичу на развој туристичких дестинација; учествује у анализи ефеката усвојених
мера и припрема извештаје; припрема стручно-аналитичке материјале и извештаје из делокруга Групе; обавља и друге послове по налогу
руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из 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, радно искуство у
струци од најмање 3 године, положен државни
стручни испит, као и потребне компетенције за
рад на радном месту.

7. Радно место за процену утицаја
регулативе на развој
електронских комуникација,
у звању виши саветник

Сектор за електронске комуникације
и поштански саобраћај, Одељење за
планирање, развој и надзор у области
електронских комуникација, Група за
регулативу у области електронских
комуникација
1 извршилац
Опис послова: дефинише и предлаже приоритете, циљеве и мере у области развоја електронских комуникационих мрежа и услуга;
учествује у изради стручних основа за израду
нацрта закона, стратешких документа и предлога других аката из надлежности Одељења;
предлаже мере за подстицање инвестирања
у области електронских комуникација; прати
и анализира регулативу Републике Србије и
држава чланица ЕУ из области електронских
комуникација и учествује у раду преговарачких група од значаја за област електронских
комуникација; даје мишљења о примени прописа из области електронских комуникација и
мишљења на нацрте закона и друге акте и прописе које предлажу имаоци јавних овлашћења
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или други органи државне управе; оперативно руководи провером испуњености услова за
изградњу и постављање електронских комуникационих мрежа; учествује у припреми и закључивању међународних споразума у области
електронских комуникација; израђује упоредне анализе; обавља и друге послове по налогу
руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из стручне области електротехничко и рачунарско
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,
радно искуство у струци од најмање 7 година,
положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

8. Радно место за аналитичке
послове у области информационог
друштва, у звању саветник
Сектор за информационо друштво и
информациону безбедност, Одсек за
регулативу, анализу и планирање
у области информационог друштва
1 извршилац

Опис послова: прикупља и обрађује статистичке податке о стању и развијености
ресурса и пројеката информационог друштва; прати индикаторе развоја информационог
друштва; припрема извештаје на основу анализе усклађености правне регулативе са праксом; израђује платформе за учешће на међународним скуповима; припрема активности у
циљу промовисања информационог друштва;
припрема презентације планских докумената у
области информационог друштва; прикупља и
обрађује податке потребне за редовно извештавање; обавља и друге послове по налогу шефа
Одсека.
Услови: стечено високо образовање из 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, радно искуство у струци од
најмање 3 године, положен државни стручни
испит, као и потребне компетенције за рад на
радном месту.

9. Радно место руководилац Групе, у
звању самостални саветник
Секретаријат Министарства, Одељење
за људске ресурсе, Група за селекцију,
обуку и развој кадрова
1 извршилац

Опис послова: руководи и координира радом
Групе (планира, усмерава и надзире рад извршилаца у Групи); стара се о правилном спровођењу конкурсног поступка за попуњавање
слободних радних места у Министарству и
учествује у раду конкурсне комисије; сачињава годишњи извештај о квалитету попуњавања
радних места у конкурсним поступцима ради
достављања Служби за управљање кадровима;
координира и учествује у сложеним пословима везаним за припрему, спровођење и унапређење стратегије обуке и развоја кадрова у
Министарству и стара се о спровођењу дефинисане стратегије и планова обуке ради унапређења компетентности запослених; пружа
саветодавну подршку руководиоцима и запосленима у препознавању потреба за одговарајућим
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обукама и стручним усавршавањем запослених, прати и врши анализу добијених резултата
вредновања радне успешности државних службеника, као и утицаја обуке на учинак запослених и даје предлоге за унапређење обуке;
сарађује са Националном академијом за јавну
управу ради израде Посебног програма обуке
и спровођења програма континуираног стручног усавршавања државних службеника, прати и анализира ефекте реализације програма
и израђује одговарајуће извештаје; сарађује са
ужим унутрашњим јединицама, органима, организацијама и институцијама јавне управе, ради
остваривања циљева Групе и Министарства
у целини; обавља и друге послове по налогу
начелника Одељења.
Услови: стечено високо образовање из поља
друштвено-хуманистичких наука или из научне области организационих 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; радно искуство у струци од најмање
5 година, положен државни стручни испит, као и
потребне компетенције за рад на радном месту.
III Место рада:
За радна места под редним бројевима: 1, 2, 3,
4, 5 и 9: Београд, Немањина 22-26
За радно место под редним бројем 6: Нови Београд, Омладинских бригада 1
За радна места под редним бројевима 7 и 8:
Београд, Париска 7
IV Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак спроводи се из
више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и
интервју са комисијом.
Кандидат који не испуни мерило за проверу
одређене компетенције у једној фази изборног
поступка, обавештава се о резултату провере
компетенције и не позива се да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази изборног поступка.
1. Провера општих функционалних компетенција за сва радна места:
- организација и рад државних органа РС - провераваће се путем теста (писмено),
- дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару),
- пословна комуникација - провераваће се
путем симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост”
(поседовање знања и вештина у основама
коришћења рачунара, основама коришћења
интернета, обради текста, 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. Комисија ће
на основу приложеног доказа донети одлуку да
ли може или не може да прихвати доказ који је
приложен уместо тестовне провере.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних ком-

петенција могу се наћи на интернет презентацији 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:
За радно место под редним бројем 1:
- Посебна функционална компетенција за
oдређено радно место - страни језик (Енглески
језик ниво Б2) - провераваће се путем разговора са кандидатом (усмено).
- 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 путем симулације
(писмено).
- Посебна функционална компетенција за
oдређено радно место - прописи из делокруга
радног места: (Закон о закључивању и извршавању међународних уговора, Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2020.
годину и Пословник Владе) - провераваће се
путем симулације (писмено).
За радно место под редним бројем 2:
- Посебна функционална компетенција за
oдређено радно место - страни језик (Енглески
језик ниво Б2) - провераваће се путем теста
(писмено).
- Посебна функционална компетенција за
област рада студијско-аналитичких послова (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког
вередновања и анализирања доступних информација) - провераваће се путем симулације
(писмено).
- Посебна функционална компетенција за
oдређено радно место - прописи из надлежности и организације органа: (Закон о министарствима) - провераваће се путем симулације
(писмено).
За радно место под редним бројем 3:
- Посебна функционална компетенција за
oдређено радно место - страни језик (Енглески
језик ниво Б2) - провераваће се путем разговора са кандидатом (усмено).
- 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 путем симулације
(писмено).
- Посебна функционална компетенција за
oдређено радно место - прописи из делокруга
радног места: (Закон о потврђивању Споразума
о измени и приступању Споразуму о слободној
трговини у централној Европи - ЦЕФТА 2006)
- провераваће се путем симулације (писмено).
За радно место под редним бројем 4:
- Посебна функционална компетенција за
oдређено радно место - страни језик (Енглески
језик ниво Б1) - провераваће се путем теста
(писмено).
- Посебна функционална компетенција за
област рада управно-правни послови (Општи
управни поступак и Посебни управни поступак)
- провераваће се путем симулације (писмено).
- Посебна функционална компетенција за
oдређено радно место - познавање прописа и
аката из надлежности органа: (Закон о извозу
и увозу наоружања и војне опреме) - провераваће се путем симулације (писмено).
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За радно место под редним бројем 5:
- Посебна функционална компетенција за
oдређено радно место - страни језик (Енглески
језик ниво Б1) - провераваће се путем теста
(писмено).
- Посебна функционална компетенција за
област рада управно-правни послови (Општи
управни поступак) - провераваће се путем
симулације (писмено).
- Посебна функционална компетенција за
одређено радно место - прописи из надлежности и организације органа (Закон о заштити
потрошача) - провераваће се путем симулације
(писмено).
За радно место под редним бројем 6:
- Посебна функционална компетенција за
oдређено радно место - страни језик (Енглески
језик ниво Б1) - провераваће се путем теста
(писмено).
- Посебна функционална компетенција за
област рада студијско-аналитичких послова
(методологија за припрему докумената јавних
политика и формалну процедуру за њихово
усвајање) - провераваће се путем есеја (писмено).
- Посебна функционална компетенција за
oдређено радно место - прописи и акти из
надлежности и организације органа (Уредба о
условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења организованог туристичког промета страних туриста на
територији Републике Србије) - провераваће се
путем есеја (писмено).
За радно место под редним бројем 7:
- Посебна функционална компетенција за
oдређено радно место - страни језик (Енглески
језик ниво А2) - провераваће се путем теста
(писмено);
- Посебна функционална компетенција за
област рада - послови међународне сарадње /
европских интеграција - процедуре припреме и
закључивања међународних споразума - провераваће се путем симулације (писмено).
- Посебна функционална компетенција за
oдређено радно место - прописи из делокруга
радног места (Закон о накнадама за коришћење
јавних добара и Пословник Владе) - провераваће се путем симулације (писмено).
За радно место под редним бројем 8:
- Посебна функционална компетенција за
oдређено радно место - страни језик (Енглески
језик ниво Б1) - провераваће се путем теста
(писмено).
- Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитичких послова (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вередновања и анализирања доступних информација
- провераваће се путем симулације (писмено).
- Посебна функционална компетенција за
oдређено радно место - прописи и акти из
надлежности органа (Закон о информационој
безбедности) - провераваће се путем симулације (писмено).
За радно место под редним бројем 9:
- Посебна функционална компетенција за
област рада послови руковођења (организационо понашање и управљање променама) - провераваће се путем симулације (писмено);
- Посебна функционална компетенција за
област рада управљање људским ресурсима
(област управљања људским ресурсима, анализу посла, кадровско планирање, регрутацију,
селекцију, увођење у посао, стручно усавршавање, развој и инструменте развоја, оцењивање, награђивање, управљање каријером )
- провераваће се путем симулације (писмено).
- Посебна функционална компетенција за
oдређено радно место - прописи из делокруга
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радног места (Уредба о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним
органима) - провераваће се путем симулације
(писмено).
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних
компетенција могу се наћи на интернет презентацији Министарства трговине, туризма и телекомуникација (www.mtt.gov.rs).
Напомена (за радна места под редним
бројем 1, 2, 4, 5, 6, 7 и 8): уколико учесник
конкурса поседује важећи сертификат, потврду
или други одговарајући доказ о знању енглеског 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. Конкурсна комисија ће на основу приложеног доказа
донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који је приложен уместо писмене/
усмене провере.
3. Провера понашајних компетенција:
Понашајне компетенције за радна места под редним бројевима 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 и 8 (управљање информацијама; управљање
задацима и остваривање резултата; оријентација ка учењу и променама; изградња и одржавање професионалних односа и савесност, посвећеност и интегритет) - провераваће се путем
психометријских тестова, узорка понашања и
интервјуа базираног на компетенцијама.
Понашајне компетенције за радно место
под редним бројем 9 (управљање информацијама; управљање задацима и остваривање
резултата; оријентација ка учењу и променама; изградња и одржавање професионалних
односа; савесност, посвећеност и интегритет
и управљање људским ресурсима) - провераваће се путем психометријских тестова, узорка
понашања и интервјуа базираног на компетенцијама.
4. Интервју са комисијом и вредновање
кандидата за сва радна места:
- Процена мотивације за рад на радном месту
и прихватање вредности државних органа провераваће се путем интервјуа са комисијом
(усмено).
V Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање - листу „Послови”.
VI Пријава на јавни конкурс врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет
презентацији Службе за управљање кадровима
и Министарства трговине, туризма и телекомуникација и у штампаној верзији на писарници
Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Немањина 22-26, Београд.
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 су у пријави назначили за доставу обавештења.

VII 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
или уверења којим се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о
положеном државном стручном испиту за рад
у државним органима (уколико кандидат има
положен државни стручни испит) /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 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. Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног органа неће се разматрати.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима, односно
уверење о положеном правосудном испиту.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) 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. Потребно је да учесник конкурса у
делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на
који начин жели да се прибаве његови подаци
из службених евиденција.
VIII 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 адресу Министарства трговине, туризма и
телекомуникација, Немањина 22-26, Београд.
IX 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
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у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак
ће се спровести, почев од 10.07.2020. године, о
чему ће кандидати бити обавештени на контакте (бројеве телефона или електронске адресе)
које наведу у својим пријавама, или путем телеграма на адресу наведену у пријави.
Провера општих функционалних компетенција,
посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у Служби за
управљање кадровима, у Палати „Србија”, Нови
Београд, Булевар Михајла Пупина 2 (источно
крило). Интервју са Конкурсном комисијом ће
се обавити у просторијама Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Београд,
Немањина 22-26. Учесници конкурса који су
успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену
спровођења наредне фазе изборног поступка
на контакте (бројеве телефона или електронске адресе) које наведу у својим пријавама, или
путем телеграма на адресу наведену у пријави.
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 Трајање радног односа: За сва радна
места радни однос се заснива на неодређено
време.
XII Лица која су задужена за давање обавештења о конкурсу: Маја Наков и Андријана
Блонд, контакт телефон тел: 011-3616-269.
XIII Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве на конкурс: Пријаве на
конкурс шаљу се поштом или предају непосредно на писарници Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Немањина
22-26, Београд, са назнаком „За јавни конкурс
за попуњавање извршилачког радног места”
(назив радног места).
НАПОМЕНE:
Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, кандидатима су при запошљавању у
државни орган под једнаким условима доступна сва радна места и избор кандидата врши на
основу провере компетенција.
Положен државни стручни испит није услов
нити предност за заснивање радног односа.
Кандидати који први пут заснивају радни однос
у државном органу подлежу пробном раду од
6 месеци. Кандидати без положеног државног
стручног испита примају се на рад под условом
да тај испит положе до окончања пробног рада.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, биће одбачене
решењем конкурсне комисије.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија
коју је именовао министар трговине, туризма и
телекомуникација.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Министарства трговине,
туризма и телекомуникација, 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.
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На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05,
81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07,
67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17
и 95/18) и члана 9 став 1 Уредбе о интерном и
јавном конкурсу за попуњавање радних места
у државним органима („Службени гласник РС”,
бр. 2/19), Министарство здравља оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ
ЗДРАВЉА
I Орган у коме се радна места попуњавају:
Министарство здравља, Београд, Немањина
22-26
II Радно место које се попуњава:

1. Радно место санитарни
инспектор за унутрашњи надзор
над имаоцима јавних овлашћења
у вршењу поверених послова у
области безбедности и здравствене
исправности предмета опште
употребе, разврстано у звање
саветник

у Групи за унутрашњи надзор над
имаоцима јавних овлашћења у вршењу
поверених послова у областима под
санитарним надзором, Одсека за
координацију послова у областима под
санитарним надзором и унутрашњим
надзором над имаоцима јавних
овлашћења у вршењу поверених
послова у областима под санитарним
надзором, Одељење санитарне
инспекције, Сектор за инспекцијске
послове
1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из научне области медицинске науке или из стручне
области технолошког инжењерства 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
4 године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит,
положен испит за инспектора, најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне
компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1.

2. Радно место санитарни инспектор
за унутрашњи надзор над имаоцима
јавних овлашћења у вршењу
поверених послова у области
безбедности хране и предмета
опште употребе, разврстано у звање
саветник
у Групи за унутрашњи надзор над
имаоцима јавних овлашћења у вршењу
поверених послова у областима под
санитарним надзором, Одсека за
координацију послова у областима под
санитарним надзором и унутрашњим
надзором над имаоцима јавних
овлашћења у вршењу поверених
послова у областима под санитарним
надзором, Одељење санитарне
инспекције, Сектор за инспекцијске
послове
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области медицинске науке или из стручне

области технолошког инжењерства 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
4 године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит,
положен испит за инспектора, најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне
компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1

3. Радно место санитарни инспектор,
разврстано у звање саветник
у Сектору за инспекцијске послове,
Одсек за санитарни надзор Пожаревац,
Одељење санитарне инспекције, Сектор
за инспекцијске послове
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области медицинске науке или из стручне области технолошког инжењерства, или
инжењерства заштите животне средине и
заштите на раду или грађевинског инжењерства 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 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит, положен испит за
инспектора, најмање 3 година радног искуства
у струци, као и потребне компетенције за рад
на радном месту.
Место рада: Пожаревац, Дринска 2

4. Радно место санитарни инспектор,
разврстано у звање саветник
у Сектору за инспекцијске послове,
Одсек за санитарни надзор Крагујевац,
Одељење санитарне инспекције, Сектор
за инспекцијске послове
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области медицинске науке или из стручне области технолошког инжењерства или
инжењерства заштите животне средине и
заштите на раду или грађевинског инжењерства 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 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит,положен испит за
инспектора, најмање 3 година радног искуства
у струци, као и потребне компетенције за рад
на радном месту.
Место рада: Јагодина, Кнегиње Милице 80/а

5. Радно место санитарни инспектор,
разврстано у звање саветник
у Сектору за инспекцијске послове,
Одсек за санитарни надзор Ужице,
Одељење санитарне инспекције, Сектор
за инспекцијске послове
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области медицинске науке или из стручне области технолошког инжењерства или
инжењерства заштите животне средине и
заштите на раду или грађевинског инжењерства
на основним академским студијама у обиму од
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најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни
испит,положен испит за инспектора, најмање 3
година радног искуства у струци, као и потребне
компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Ужице, Димитрија Туцовића 52

6. Радно место санитарни инспектор,
разврстано у звање саветник
у Сектору за инспекцијске послове,
Одсек за санитарни надзор Крушевац,
Одељење санитарне инспекције, Сектор
за инспекцијске послове
2 извршиоца

Услови: стечено високо образовање из научне области медицинске науке или из стручне области технолошког инжењерства или
инжењерства заштите животне средине и заштите на раду или грађевинског инжењерства, 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
4 године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит,
положен испит за инспектора, најмање 3 година
радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада:
Варварин, Трг Марина Мариновића 34-38
(1 извршилац)
Брус, Краља Петра I 120 (1 извршилац)

7. Радно место санитарни инспектор,
разврстано у звање саветник
у Сектору за инспекцијске послове,
Одсек за санитарни надзор Ниш,
Одељење санитарне инспекције, Сектор
за инспекцијске послове
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области медицинске науке или из стручне области технолошког инжењерства или
инжењерства заштите животне средине и заштите на раду или грађевинског инжењерства, 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
4 године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит,
положен испит за инспектора, најмање 3 година
радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Алексинац, Књаза Милоша 144

8. Радно место санитарни инспектор,
разврстано у звање саветник
у Сектору за инспекцијске послове,
Група за санитарни надзор Зајечар,
Одељење санитарне инспекције, Сектор
за инспекцијске послове
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области медицинске науке или из стручне области технолошког инжењерства или
инжењерства заштите животне средине и заштите на раду или грађевинског инжењерства, на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским стуБесплатна публикација о запошљавању

дијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
4 године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит,положен испит за инспектора, најмање 3 година
радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Зајечар, Генерала Гамбете 44

9. Радно место санитарни инспектор,
разврстано у звање саветник
у Сектору за инспекцијске послове,
Група за санитарни надзор Смедерево,
Одељење санитарне инспекције, Сектор
за инспекцијске послове
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области медицинске науке или из стручне области технолошког инжењерства или
инжењерства заштите животне средине и заштите на раду или грађевинског инжењерства, 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
4 године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит,положен испит за инспектора, најмање 3 година
радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Смедерево, Трг републике 5

10. Радно место санитарни
инспектор, разврстано у звање
саветник

у Сектору за инспекцијске послове,
Одсек за санитарни надзор Ваљево,
Одељење санитарне инспекције, Сектор
за инспекцијске послове
2 извршиоца
Услови: стечено високо образовање из научне области медицинске науке или из стручне области технолошког инжењерства или
инжењерства заштите животне средине и заштите на раду или грађевинског инжењерства, 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
4 године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит,
положен испит за инспектора, најмање 3 година
радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада:
Уб, Вељка Влаховића 6 (1 извршилац)
Лајковац, Носилаца Албанске споменице бб (1
извршилац)

11. Радно место санитарни
инспектор, разврстано у звање
саветник

у Сектору за инспекцијске послове,
Група за санитарни надзор Приштина,
Одељење санитарне инспекције, Сектор
за инспекцијске послове
1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из научне области медицинске науке или из стручне области технолошког инжењерства или
инжењерства заштите животне средине и заштите на раду или грађевинског инжењерства, на
основним академским студијама у обиму од нај-

мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
4 године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит,положен испит за инспектора, најмање 3 година
радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Косовска Митровица, Немањина бб.

12. Радно место санитарни
инспектор, разврстано у звање
саветник

у Сектору за инспекцијске послове,
Одсек за санитарни надзор Београд,
Одељење граничне санитарне
инспекције, Сектор за инспекцијске
послове
4 извршиоца
Услови: стечено високо образовање из научне области медицинске науке или из стручне области технолошког инжењерства или
инжењерства заштите животне средине и заштите на раду или грађевинског инжењерства, 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
4 године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит,
положен испит за инспектора, најмање 3 година
радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1 (4 извршиоца)

13. Радно место санитарни
инспектор, разврстано у звање
саветник

у Сектору за инспекцијске послове,
Одсек за санитарни надзор за гранично
подручје Суботица, Одељење граничне
санитарне инспекције, Сектор за
инспекцијске послове
1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из научне области медицинске науке или из стручне области технолошког инжењерства или
инжењерства заштите животне средине и заштите на раду, 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 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора,
најмање 3 године радног искуства у струци, као
и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Бачка Паланка, Иве Лоле Рибара 171.

14. Радно место санитарни
инспектор, разврстано у звање
саветник

у Сектору за инспекцијске послове,
Одсек за санитарни надзор за гранично
подручје Врање, Одељење граничне
санитарне инспекције, Сектор за
инспекцијске послове
2 извршиоца
Услови: стечено високо образовање из научне области медицинске науке или из стручне
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области технолошког инжењерства или
инжењерства заштите животне средине и заштите на раду 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 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит,положен испит за инспектора, најмање 3 године радног искуства у струци, као и
потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада:
Ниш, Аеродром „Константин Велики”, Ваздухопловаца бб (1 извршилац)
Димитровград, Балканска 105 (1 извршилац)

15. Радно место здравствени
инспектор, разврстано у звање
саветник

у Сектору за инспекцијске послове,
Одсек за здравствену инспекцију
Београд, Одељење здравствене
инспекције, Сектор за инспекцијске
послове
2 извршиоца
Услови: стечено високо образовање из научне
области медицинске науке, стоматолошке науке
или 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 инспектора, најмање 3 године радног
искуства у струци као и потребне компетенције
за рад на радном месту.
Место рада:
Нови Београд, Омладинских бригада 1 (1 извршилац)
Смедерево, Трг републике 5 (1 извршилац)

16. Радно место здравствени
инспектор, разврстано у звање
саветник

у Сектору за инспекцијске послове,
Одсек за здравствену инспекцију Нови
Сад, Одељење здравствене инспекције,
Сектор за инспекцијске послове
4 извршиоца
Услови: стечено високо образовање из научне
области медицинске науке, стоматолошке науке
или 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 инспектора, најмање 3 године радног
искуства у струци као и потребне компетенције
за рад на радном месту.
Место рада:
Нови Сад, Бул. М. Пупина 10 (2 извршиоца)
Сремска Митровица, Трг Св. Димитрија 8
(1 извршилац)
Панчево, Трг Краља Петра I бр. 2-4 (1 извршилац)
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17. Радно место здравствени
инспектор, разврстано у звање
саветник

цији Службе за управљање кадровима - www.
suk.gov.rs.

у Сектору за инспекцијске послове,
Одсек за здравствену инспекцију Ниш,
Одељење здравствене инспекције,
Сектор за инспекцијске послове
4 извршиоца
Услови: стечено високо образовање из научне
области медицинске науке, стоматолошке науке
или 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 инспектора,најмање 3 године радног
искуства у струци као и потребне компетенције
за рад на радном месту.
Место рада:
Лесковац, Пана Ђукића 9 (1 извршилац)
Врање, Матије Гупца 2 (1 извршилац)
Пирот, Српских владара 83 (1 извршилац)
Зајечар, Генерала Гамбете 44 (1 извршилац)
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.
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:
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).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост”
(поседовање знања и вештина у основама
коришћења рачунара, основама коришћења
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 поптпуно да оцени поседовање ове компетенције.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презента-

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 1-14:
Посебна функционална компетенција за
област рада инспекцијски послови (општи
управни поступак и управне спорове; поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) - провераваће се писмено
путем симулације.
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 писмено путем симулације.
Посебна функционална компетенција за
одређено радно место - прописи из надлежности организације органа (Закон о санитарном
надзору) - провераваће се писмено путем симулације.
За радно место под редним бројем 15-17:
Посебна функционална компетенција за
област рада инспекцијски послови (општи
управни поступак и управне спорове; поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) - провераваће се писмено
путем симулације.
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 писмено путем симулације.
Посебна функционална компетенција за
одређено радно место - прописи из надлежности организације органа (Закон о здравственој заштити) - 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 радна места под
редним бројевима 1-17 (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)
- стандардизованим инструментом (писмено) и
путем интервјуа базираног на компетенцијама
(усмено).
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 22-26,
са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање
извршилачког радног места”.
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VIII Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Аурелија Бокшан, телефон: 011/2656-330.

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

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.

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.

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.

XIV Трајање радног односа: За сва радна
места радни однос се заснива на неодређено
време.

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.
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 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); оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном испиту за инспектора.
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.
XIII Рок за подношење доказа: Кандидати
који су успешно прошли фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом
Бесплатна публикација о запошљавању

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.
Кандидати без положеног испита за инспектора примају се на рад под условом да тај испит
положе у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.
Чланом 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.
Кандидати са положеним државним стручним
испитом немају предност у изборном поступку
у односу на кандидате без положеног државног
стручног испита. Кандидати са положеним
испитом за инспектора немају предност у
изборном поступку у односу на кандидате без
положеног испита за инспектора.
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 23. јула 2020. 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 2 (источно крило). Интервју са
Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Министарства здравља, Нови Београд,
Омладинских бригада 1.
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 имејл-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, уверења о
положеном испиту за инспектора.
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 веб-страници
Министарства здравља www.zdravlje.gov.rs и на
огласној табли, на веб-страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу
e-Управе, веб-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.

ЛЕСКОВАЦ
ЈКП „ВОДОВОД” ЛЕБАНЕ
16230 Лебане, 19. август 1
тел. 016/843-909

Благајник
УСЛОВИ: средње образовање, IV степен економске струке, радно искуство до годину дана;
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 против
имовине, против насиља у породици; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, без обзира на извршену кривичну санкцију, у складу са законом, као и да није
кажњаван за кривична дела која га чине чине
неподобним за рад у благајни; поседовање
здравствене (психичке и физичке способности
за рад); поседовање држављанства Републике
Србије, знање на рад на рачунару.

Инкасант
УСЛОВИ: средње образовање, IV или III степен,
економске, гимназије или друге струке, радно
искуство од 1 године; 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
против имовине, против насиља у породици; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, без обзира на извршену кривичну санкцију, у складу са законом, као и да није
кажњаван за кривична дела која га чине чине
неподобним за рад у благајни, поседовање здравствене (психичке и физичке) способности за рад;
поседовање држављанства Републике Србије.
ОСТАЛО: Кандидат испуњава пријавни формулар који се може преузети у ЈКП „Водовод”
Лебане. Уз пријавни формулар сви кандидати
достављају: кратку биографију (CV), очитану
личну карту, оверену фотокопију дипломе или
уверења о стеченом образовању, уверење да се
против кандидата не води кривичан поступак
(не старије од шест месеци), лекарско уверење
да кандидат има општу здравствену способност.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене,
неразумне и непотпуне пријаве послодавац
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одбацује решењем. Између пријављених кандидата комисија ће спровести поступак, а најкасније три дана пре изборног поступка комисија
ће упознати пријављене кандидате са критеријумима и мерилима прописаним за избор.
Пријаве се могу послати поштом или предати
лично на адресу: Јавно комунално предузеће
„Водовод” Лебане, Улица 19. август 1, 16230
Лебане. Ближе информације о конкурсу можете добити у ЈКП „Водовод” Лебане или на телефон: 016/843-909.
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ДДОР „НОВИ САД”, НОВИ САД

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 8
тел. 066/881-1034

Продавац осигурања
на одређено време,
место рада Панчево
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. Контак са
послодавцем: директно упућивање кандидата према договореним терминима за разговор.
Особа за контакт: Славица Шевић.

„УРАДИ САМ” ДОО
11070 Нови Београд, Ђорђа Станојевића 35

THE TWO DEER

11000 Београд, Скадарска 32
тел. 063/356-870

Хигијеничар

5 извршилаца
УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме; 6 месеци радног исксутва на наведеним
пословима. Заинтересовани кандидати треба
да се јаве на наведени број телефона. Рок за
пријављивање 15.07.2020. године.

„ЛАВО” ДОО
11000 Београд, Господара Вучића 137
тел. 065/283-7707

Перач аута, нега аутомобила
на терену
3 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме;
возачка дозвола АМ категорије. Кандидати треба да пошаљу CV на e-mail: dosljak@lavocare.
com или да се јаве на наведени број телефона.
Оглас је отворен до попуне.

„SOUVENIR SHOP” DOO

Шивач - шнајдер

5 извршилаца

Продавац

пробни рад 1 месец
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у
било ком занимању, пожељно познавање рада
на каси, пробни рад 3 месеца. Пријаве слати у
року од 30 дана од дана објављивања огласа.

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању, пожељно радно искуство. Пријаве слати на e-mail: office@011shop.rs, у року од
30 дана од дана објављивања огласа.

DO ING

ДОО „РАЈИ - 2”
32000 Чачак, Придворички пут 49
e-mail: raji2.doo@gmail.com

Финансијско-робни књиговођа

Референт за безбедност на раду

на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; 12 месеци радног искуства на наведеним пословима;
основна информатичка обука; енглески језик
- почетни ниво. Заинтересовани кандидати да
пошаљу CV на наведену мејл-адресу.

ПР АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТНО
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ „ГАРДИАН”
26000 Панчево,
Милоша Обреновића 12, локал 44
тел. 064/8992-633
e-mail: office@gardian.co.rs

Службеник обезбеђења

са лиценцом, на одређено време,
место рада Панчево
3 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме; лиценца за вршење основних послова службеника
обезбеђења - без оружја, лиценца за вршење
основних послова службеника обезбеђења
- са оружјем, енглески језик - почетни ниво,
основна информатичка обука (Windоws, Word,
Excel, Explorer, Outlook). Рад у сменама и ноћни рад. Контакт са послодавцем: директно
упућивање кандидата према договореним
терминима за разговор. Слање пријаве за
посао имејлом. Јављање кандидата на контакт
телефон: 064/899-2633. Достављање радних
биографија на увид. Лице за контакт: Јован
Шарац.
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АГЕНЦИЈА „GEOGIS & MAP“
Чачак, Милете Ћурчића 14/2
тел. 069/412-99-44
е-mail: geogismap@orion.rs

Извршилац за одржавање катастра
непокретности и водова

11070 Нови Београд, Гандијева 99г, лок. 1
тел. 060/081-23-45

11000 Београд, Кнеза Милоша 82
e-mail: slavica.milojevic@doing.rs

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕПС 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
из научне односно стручне области у оквиру
образовно начуног поља техничко-технолошких наука, природно математичких наука или
медицинских наука; најмање три године радног искуства на пословима из безбедности и
здравља на раду; возачка дозвола Б категорије; уверење о положеном стручном испиту
о практичној оспособљености за обављање
послова из безбедности и здравља на раду.
Услови рада: рад у канцеларији и теренски
рад. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Пријаве на конкурс доставити на
имејл-адресу послодавца.

УСЛОВИ: IV, VI, VII ниво образовања геодетске струке; радно искуство: небитно; пожељна возачка дозвола Б категорије - није услов;
пожељно знање енглеског језика - није услов.
Трајање конкурса: до попуне. Лице за контакт:
Јела Иванов. Заинтересовани кандидати могу
своје пријаве да доставе путем мејла или да се
јаве на контакт телефон послодавца.

УТР „BOSS” СУБОТИЦА
Суботица, Матије Корвина 7
тел. 065/968-77-77
e-mail: posao.bosscaffe@gmail.com

Конобар

Дужности: обавља конктакте са наручиоцима посла, прати све прописе и стандарде из
области деловања друштва, прати све прописе
и законе из области безбедности и здравља на
раду, спроводи поступак процене ризика, врши
контролу и даје савете послодавцу у планирању, избору, коришћењу и одржавању средстава за рад, опасних материја и средстава и
опреме за личну заштиту на раду; учествује у
опремању и уређивању радног места у циљу
обезбеђивања безбедних и здравих услова
рада; организује превентивна и периодична
испитивања услова радне околине; организује
превентивне и периодичне прегледе и проверу опреме за рад; предлаже мере за побољшање услова рада, нарочито на радном месту
са повећаним ризиком; свакодневно прати и
контролише примену мера за безбедност и
здравље код послодавца; прати стање у вези са
повредама на раду и професионалним обољенима, као и болестима у вези са радом, учествује у утврђивању њихових узрока и припреме
за извештаје са предлозима мера за њихово
отклањање; припрема и спроводи оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад; припрема упутства за безбедан рад и контролише
њихову примену; забрањује рад на радном
месту или употребу средстава за рад, у случају
када утврди непосредну опасност по живот
или здравље запосленог; сарађује или координира рад са службом медицине рада по свим
питањима у области безбедности и здравља на
раду; води евиденцију у области безбедности и
здравља на раду код послодавца.

3 извршиоца
УСЛОВИ: III - IV ниво квалификације, смер:
конобар, радно искуство: 24 месеца на истим
пословима.

Кувар

2 извршиоца
УСЛОВИ: III - IV ниво квалификације, смер:
кувар, радно искуство: 36 месеци на истим
пословима.
ОСТАЛО: рад у сменама, обезбеђена исхрана.
Трајање конкурса: до попуне. кандидати могу
своје радне биографије да доставе на горе
назначен мејл или да контактирају послодавца путем телефона. Лице за контакт: Ивана
Чакић.

TR MORIS PET
11000 Београд,
Светозара Марковића 36
e-mail: morispetshop@gmail.com

Продавац

у ветеринарској апотеци и пет-шопу
УСЛОВИ: VII/1 или IV степен стручне спреме;
доктор ветеринарске медицине или ветеринарски техничар; енглески језик - средњи ниво;
основна информатичка обука. Заинтересовани
кандидати треба да пошаљу CV на наведену
имејл-адресу.
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„NICOLL SYSTEM“ ДОО ТОПОЛА
34000 Крагујевац
тел. 034/505-538

Продавац

Возач
УСЛОВИ: I степен стручне спреме; поседовање
возачке дозволе Б категорије.

у прехрамбеној продавници,
на одређено 3 месеца
2 извршиоца

ОСТАЛО: Кандидати могу да се јаве на телефон: 063/208-205. Конкурс остаје отворен до
попуне радног места.

УСЛОВИ: од I до IV степена стручне спреме, без
обзира на занимање; пожељно радно искуство,
али није обавезно; познавање рада на рачунару; обавезно је да лице није било запослено у
2019. године. Начин конкурисања: кандидати
могу да се јаве на контакт телефон: 034/505538, сваког радног дана од 08 до 15 часова,
најкасније до 11.07.2020.

IN FAST FOOD

TURNOVER DOO
24000 Суботица, Хуга Бадалића 3
тел. 069/9-20-332
e-mail: susnjarkristijan@gmail.com

Радник у вешерају

на одређено време 12 месеци,
пробни рад 1 месец
УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне спреме. Заинтересовани кандидати могу се
јављати на горе наведени телефон или своју
биографију слати на наведену имејл-адресу.
Оглас остаје отворен до 30.06.2020. године.

РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР
„ШАБАЦ” АД ШАБАЦ
15000 Шабац, Београдски пут бб

Лице за унутрашњи надзор
УСЛОВИ: VII степен, дипломирани економиста; сертификат коморе о стеченом звању за
овлашћеног интерног ревизора; радно искуство
на пословима законске или интерне ревизије у
трајању од три године, односно исуство у трајању
од пет година на пословима рачуноводства;
познавање рада на рачунару Ms Office пакет; да
кандидат није осуђиван за кривична дела и да се
против њега не води кривични поступак.
Опис послова: контрола усклађености пословања друштва са законом, другим прописима
и актима друштва; надзор над спровођењем
рачуноводствених политика и финансијским
извештавањем; провера спровођења политика
управљања ризицима; праћење усклађености
организације и деловања друштва са кодексом
корпоративног управљања; вредновање политика и процеса у друштву, као и предлагање
њиховог унапређења; учествовање у усклађивању постојећих и изради нових аката друштва
у складу са Законом о рачуноводству и ревизији.
ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњавању
услова достављају се у оригиналу или овереној копији на адресу: Робно транспортни центар
„Шабац” а.д. Шабац, Београдски пут бб, 15000
Шабац. Конкурс је отворен до попуне радног
места. Све информације могу се добити радним
даном у времену од 10 до 14 часова на телефон: 015/381-359 или e-mail: info@rtcsabac.rs.

ĆEVAP GRILL DOO
11000 Београд, Заплањска 57е
тел. 063/208-205

11000 Београд, Војводе Степе 340
тел. 065/2994-399

Помоћни радник у кухињи
3 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме; пожељно
радно искуство. Кандидати могу да се јаве на
контакт телефон: 065/299-4399. Конкурс остаје
отворен до попуне радног места.

САВА ЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ АД
11000 Београд, Булевар војводе Мишића 51
e-mail: vesna.stevanovic@sava-zivot.rs

Саветник за продају животних
осигурања
на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: најмање III степен стручне спреме
без обзира на занимање; основна информатичка обука. Кандидати треба да пошаљу CV на
наведену e-mail адресу. Рок за пријављивање:
10.08.2020. године.

„ЗВЕЗ ТУРС” ДОО
11000 Београд, Ћирила и Методија 2а
тел. 063/838-6278

Кувар

на одређено време
УСЛОВИ: I- III степен стручне спреме; потребно радно искуство 5 година. Заинтересовани
кандидати могу да се јаве на контакт телефон:
063/838-6278, конкурс остаје отворен до попуне
радног места.

ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ „ГОЧ”
36000 Краљево, Београдска 44ч
тел. 036/5317-670

Секретар установе
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, стечено
звање дипломирани правник-мастер или дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 4 године. Посебни услови за заснивање
радног односа: 1 година радног искуства у струци и положен државни стручни испит.

Помоћни радник у кухињи
УСЛОВИ: II степен стручне спреме, завршена
основна школа. Посебни услови за заснивање
радног односа: оспособљен, 1 година радног
искуства.

Продавац робе широке потрошње
УСЛОВИ: средња стручна спрема. Рок за
пријаву: 12.07.2020. године. Телефон за контакт: 063/8277-734.

ЦВЕЋАРА „РУЖА 2”
24000 Суботица, Матије Губца 2
тел. 065/630-6545

Цвећар
УСЛОВИ: завршена основна школа. Рад у сменама. Пожељно радно искуство али није обавезно. Заинтересовани кандидати се могу
јављати на следеће телефоне 065/630-6545,
065/632-4433 и 024/550-071. Оглас остаје отворен до 16.07.2020. године.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

2 извршиоца

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, завршена
основна школа.

УСЛОВИ: I степен стручне спреме; пожељно
радно искуство.

ОСТАЛО: Кандидати подносе и следећу документацију: доказ о одговарајућем образовању
(оригинал или оверена фотокопија); доказ о

Бесплатна публикација о запошљавању

ТР „РАДОЈЕВИЋ БМВ”
18000 Ниш, Цара Душана бб

Спремачица

Помоћни радник у грилу
2 извршиоца

поседовању психичке, физичке и здравствене
способности (не старије од шест месеци); доказ
о неосуђиваности правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање шест месеци; уверење о држављанству Републике Србије
(оригинал или оверена фотокопија-не старије од
шест месеци); извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија новог обрасца
са холограмом); доказ о радном искуству у струци (потврда, решење, уговори и други акти из
којих се може утврдити на којим пословима
и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), за лица која конкуришу за радно
место где се захтева радно искуство; уверење
о стручној оспособљености, за лица која конкуришу за радно место где се захтева тражено
уверење. Докази о испуњености услова подносе
се уз пријаву на конкурс. Кандидати уз пријаву
на конкурс достављају: кратку биографију, контакт телефон, тачну адресу боравка, ради достављања писмена и позивања на разговор са
конкурсном Комисијом за пријем у радни однос.
У погледу достављања писмена примењиваће се
одредбе чланова 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
74, 75, 76, 77 и 78 Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС”, број 18/16
и 95/18). Рок за подношење пријава је 10 дана
од дана објављивања огласа у листу „Послови”
Националне службе за запошљавање. Одлуку
о изабраним кандидатима комисија ће донети у
складу са чланом 56. и 58. Закона о запосленима
у јавним службама („Службени гласник РС”, бр.
113/2017 и 95/2018) и то: у року од 30 дана од
дана настанка истека рока за поднете пријаве на
конкурс за оглашена радна места. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. По
завршетку конкурса предата документа се неће
враћати кандидатима. Пријаве се подносе лично или путем поште (са повратницом) на адресу:
Дечје одмаралиште „Гоч”, Краљево, Београдска
број 44ч, са назнаком „За конкурс”.
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Медицина

Медицина
ДОМ ЗДРАВЉА
„ДР МИЛЕНКО МАРИН” ЛОЗНИЦА
15300 Лозница, Болничка 65

Доктор медицине
4 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава опште
услове прописане законом; завршен медицински факултет VII/1 степен стручне спреме;
положен стручни испит, поседовање лиценце
за рад. Кандидати уз пријаву на оглас треба да
приложе следеће доказе о испуњавању услова:
оригинал или оверену копију дипломе о завршеном медицинском факултету; оригинал или
оверену копију уверења о положеном стручном
испиту; решење о лиценци издато од Лекарске
коморе Србије. Рок за подношење пријава са
краћом биографијом и доказима о испуњености
услова из огласа је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве се подносе поштом на
адресу Дома здравља, са назнаком: „За оглас
- не отварати” или директно у управу Дома
здравља, сваког радног дана од 7 до 15 часова.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА БОСИЛЕГРАД
17540 Босилеград, Породин 11
тел. 017/878-811

Доктор медицине - изабрани лекар
на одређено време до повратка
запосленог са одсуства, са непуним
радним временом 60%

УСЛОВИ: Поред општих услова одређених
Законом о раду, кандидат треба да испуњава и
посебне услове: завршен медицински факултет;
положен стручни испит; да има лиценцу за рад.
Уз пријаву се подносе оверене копије следећих
документа: диплома о завршеном медицинском
факултету; уверење о положеном стручном
испиту; дозвола за рад - лиценца издата од
надлежне коморе или решење о упису у именик
коморе; уверење о држављанству РС; извод из
матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних уколико је дошло до промене личног имена; кратка биографија (Curriculum Vitae,
CV), са адресом, контакт телефоном и интернет адресом. Пријавом на оглас кандидат даје
своју сагласност за обраду података о личности
у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Рок за
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити
објављен и на званичном сајту Министарства
здравља Републике Србије, на огласној табли
Дома здравља Босилеград, као и на интернет
презентацији ДЗ Босилеград. Одлука о избору
кандидата биће донета у року од 30 дана од
дана истека рока за подношење пријава и биће
објављена на огласној табли Дома здравља
Босилеград, Породин 11, Босилеград. По завршеном огласу, предата документа могу бити
враћена кандидатима на лични захтев. Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат дужан је да достави лекарско уверење
о здравственој способности за послове које ће
обављати. Пријаве се подносе лично или путем
поште на адресу: Дом здравља Босилеград,
Породин 11, 17540 Босилеград, са назнаком:
„Пријава на оглас за пријем у радни однос на
одређено време за послове - „Доктор медицине
изабрани лекар”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити узете у разматрање.
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АПОТЕКА „МЕНТА“

Ужице, Сланушка 2
тел. 065/3388-055
e-mail: majamenta@mts.rs

Дипломирани фармацеут
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут/магистар
фармације, радно искуство: небитно, пожељно је поседовање лиценце али није обавезно;
познавање рада на рачунару. Рад у сменама.
Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани
кандидати могу да се јаве на контакт телефон.
Особа за контакт: Марија Буљугић.

ДОМ ЗДРАВЉА „СВЕТИ ЂОРЂЕ”
34310 Топола, Булевар вожда Карађорђа 67
тел. 034/6811-880

Медицинска сестра - техничар

на одређено време, за рад у Служби
за здравствену заштиту одраслог
становништва, тросменски рад
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
законом кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове: знање рада на рачунару.
Уз пријаву се подносе у неовереној фотокопији следећа документа: диплома о завршеном медицинској школи, уверење о положеном
стручном испиту, фотокопија извода из матичне
књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме), лиценца или решење о издавању лиценце и и решење о упису у именик Коморе медицинских сестара и техничара Србије; кандидати
који имају радно искуство подносе и фотокопију
радне књижице или други одговарајући доказ
о радном искуству; фотокопија важеће личне
карте и лична и радна биографија са адресом,
контакт телефоном, имејл-адресом.
Опис послова: прихвата кориснике здравствене заштите и врши тријажу по реду хитности.
Евидентира основне податке о пацијентима
и припрема лекару на увид њихову лекарску
документацију. Врши мерење и регистровање
њихових виталних знакова (температура, пулс,
ТА, ЕКГ, гликемија капиларне крви и сатурација кисеоника). Помаже лекару при прегледу и при вршењу медицинских захвата. Даје
пацијенту ординирану терапију (ињекције и
лекове), када лекар одреди да их пацијент прима у здравственој установи. Обавља негу ране
и ставља све врсте завоја. Примењује методе
кардиопулмоналне реанимације, ако је неопходно и без присуства лекара, с тим што о томе
без одлагање обавешава лекара. Даје ињекције
на терену и стану болесника по налогу лекара. Врши правилно позиционирање и припрему оболелог или повређеног за транспорт. По
потреби прати болесника од места указивање
хитне медицинске помоћи до здравствене установе. Наплаћује партиципацију и исту предаје
благајни у прописаном року. Наплаћује ванстандардне услуге и услуге од лица без осигурања и пазар предаје благајни у прописаном
року. Обавља друге послове у вези са остваривањем права из обавезног здравственог осигурања, у складу са одредбама Правилника о
начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања, Правилника о
садржају и обиму права на здравствену заштиту
из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији и Уговора закљученог између Дома
здравља и Републичког завода за здравствено
осигурање, по налогу начелника и главног техничара службе. За свој рад непосредно одговара шефу одељења.
ОСТАЛО: Кандидат који буде изабран, пре
закључивања уговора о раду дужан је да достави: доказ о здравственој способности за рад

на наведеним пословима, уверење да се против
кандидата не води кривични поступак (уверење
суда, не старије од 6 месеци), уверење да кандидат није осуђиван за дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење МУП-а, не старије од 6 месеци). Оглас се
објављује код Националне службе за запошљавање и на веб-страници Министарства здравља
РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на веб-страници Дома здравља „Свети Ђорђе” Топола (www.
dztopola.rs). Рок за подношење пријаве је 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови” Националне службе за запошљавање.
Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о
чему ће одлучити директор Дома здравља „Свети
Ђорђе” Топола. 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. Одлука о избору
кандидата ће бити донета у року од 30 дана од
дана истека рока за подношење пријава и иста ће
бити објављена на веб-страници Дома здравља
„Свети Ђорђе” Топола. Кандидати који не буду
изабрани не могу захтевати повраћај достављених докумената. Контакт телефон 034/6811-880.
Пријаве се подносе лично или путем поште на
адресу: Дом здравља „Свети Ђорђе” Топола, на
адресу: Булевар вожда Карађорђе 67, са назнаком: „Пријава на оглас за радно место доктора
медицине”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

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

Помоћни радник на нези болесника
на осталим болничким одељењима,
на одређено време од 12 месеци,
пробни рад од 3 месеца
7 извршилаца

УСЛОВИ: основна школа. Општи услови за
заснивање радног односа утврђени Законом о
раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС
и 113/17) и посебни услови утврђени Правилником о унутрашњој организацији са систематизацијом радних места Клиничког центра Крагујевац. Уз пријаву се подносе у оригиналу или
овереној копији следећа документа: диплома о
стеченом образовању одговарајућег профила;
уверење о држављанству РС; извод из матичне
књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); кратку биографију са адресом, контакт телефоном,
e-mail адресом. Кандидати који уђу у ужи избор
биће позвани на разговор. Приликом заснивања
радног односа, изабрани кандидат је дужан да
достави: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос; доказ да се против кандидата
не води кривични поступак, да оптужница није
ступила на правну снагу и да није покренута
истрага (уверење надлежног суда); уверење
да кандидат није осуђиван за кривична дела
која га чине неподобним за рад у здравственој
установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице). Уколико изабрани
кандидат не достави горе наведене документе у
захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос. На радне односе засноване по окончаном конкурсу примењиваће се важећа Уредба
о коефицијентима за обрачун и исплату плата
запослених у јавним службама. Пријавом на
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду
података о личности у сврхе избора за пријем
у радни однос. Подаци се не могу користити у
друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује
Клинички центар Крагујевац. Оглас објављен
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путем сајта Министарства здравља Републике
Србије, путем сајта Клиничког центра Крагујевац
и у публикацији „Послови” Националне службе
за запошљавање. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Коначни резултати конкурса бити
објављени на сајту Клиничког центра Крагујевац
(www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Контакт телефон: 034/505-273. Пријаве
се подносе лично, у затвореној коверти, преко
писарнице Клиничког центра Крагујевац или
путем поште на адресу: Клинички центар Крагујевац, Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавезно назначити за које се радно место конкурише: „Пријава на оглас за пријем у радни однос
за радно место... (навести тачан профил за који
кандидат подноси пријаву)”.

ДОМА ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА
СА СТАЦИОНАРОМ
Љубовија, Војводе Мишића 58
тел. 015/561-898, тел/факс: 015/561-599
e-mail: dzlj@ptt.rs

Медицинска сестра - техничар

у Служби Стационара, на одређено
време због повећаног обима посла,
најдуже до 31.12.2020. године
(сменски рад у три, односно у две смене)
2 извршиоца

Медицинска сестра - техничар

у амбуланти, у Служби опште медицине
са хитном медицинском помоћи,
санитетским превозом, кућним лечењем
и негом, на одређено време због
повећаног обима посла, најдуже до
31.12.2020. године (сменски рад у три,
односно у две смене)
2 извршиоца

Медицинска сестра - техничар

у амбуланти, у Служби опште медицине
са хитном медицинском помоћи,
санитетским превозом, кућним лечењем
и негом, на одређено време због
повећаног обима посла, најдуже до
31.12.2020. године (сменски рад у три,
односно у две смене)

Медицинска сестра - техничар

у амбуланти у Служби за здравствену
заштиту жена и деце са поливалентном
патронажом, Одељење здравствене
заштите деце (предшколска и школска
деца), на одређено време због
повећаног обима посла, најдуже
до 31.12.2020. године (сменски рад
у три, односно у две смене)
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 Љубовија са стационаром (бр. 169/2018,
448/2018 и 114/19): четврти степен стручне
спреме, средње образовање, образовни профил
- медицинска сестра - техничар; положен стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног
искуства у звању медицинска сестра - техничар.

Стоматолошка сестра

за рад у амбуланти у Служби за
стоматолошку здравствену заштиту,
на одређено време од 3 месеца,
са скраћеним радним временом
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају
опште услове прописане Законом о раду, као
Бесплатна публикација о запошљавању

и следеће посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова
у Дому здравља Љубовија са стационаром (бр.
169/2018, 448/2018 и 114/19): четврти степен
стручне спреме, средње образовање, образовни профил - стоматолошка сестра; положен
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци
радног искуства у звању стоматолошка сестра.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на оглас подносе следећа документа: оверену фотокопију
дипломе о завршеној школи која се тражи јавним огласом; оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце издату од надлежне коморе /
оверена фотокопија решење о упису у именик
коморе; 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; кратку личну и радну биографију (CV) са адресом
и контакт телефоном и имејл-адресом. Описи
послова за сва наведена радна места уврђени су Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Љубовија (са
стационаром) број 169/2018, 448/2018 и 114/19
и кандидатима су доступни на увид у просторијама правне службе Дома здравља Љубовија са стационаром радним данима од 14 до
15 часова. Рок за пријаву кандидата је 8 дана
од дана објављивања огласа за пријем у радни однос. Пријаве се подносе лично у просторијма правне службе Дома здравља Љубовија
са стационаром, или поштом на адресу: Дом
здравља Љубовија, Војводе Мишића 58, 15320
Љубовија, са назнаком „Пријава на оглас за
пријем у радни однос”. 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”,
96/2019), одлуку о избору кандидата, који су се
пријавили за наведена радна места, доноси
директор Дома здравља Љубовија 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 сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу
користити у друге сврхе. Податке прикупља и
податке обрађује правна служба Дома здравља
Љубовија 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 Дома здравља Љубовија са
стационаром: www.dzljubovija.com. Кандидати
који не буду изабрани могу захтевати повраћај
конкурсне документације на контакт телефон:
015/561-898 или лично у просторијама правне
службе Дома здравља Љубовија са стационаром. Са изабраним кандидатима биће закључен уговор о раду у складу са Законом о раду
(„Сл. гласник РС”, 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014, 13/2017 - ОУС, 113/2017 и
95/2018 - аут. тумачење) и Посебним колективним уговором за здравствене установе чији је
оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС”, бр. 96/2019).

Посао се не чека,
посао се тражи

ДОМ ЗДРАВЉА ЗВЕЗДАРА

11000 Београд, Олге Јовановић 11

Доктор медицине
3 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII
степен стручне спреме, положен стручни испит,
основно познавање рада на рачунару.
Опис посла: превенира, дијагностикује и лечи
болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему
води прописану медицинску документацију;
организује и спроводи мере на очувању у унапређењу здравља појединаца и породице, ради
на откривању и сузбијању фактора ризика за
настанак болести; прати здравствено стање
становништва на свом подручју и осигурава
податке за потребе здравствене статистике,
утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи
здравствено васпитне активности и остварује
сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници; ради у превентивним саветовалиштима; организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе;
учествује у посебним програмима (вакцинација,
мере у току епидемија и масовних несерећа,
мере за рано откривање болести); обавља
прегледе у упућује на даљу дијагностику и
специјалистичке прегледе, одређује начин и
врсту лечења и усклађује мишљења и предлоге
за наставак лечења, одређује врсту и дужину
кућног лечења и прати њихово спровођење,
одређује дужину привремене спречености за
рад због болести или повреде; прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско
техничка помагала, даје оцену о здравственом
стању и упућује на процену радне способности,
иде у кућне посете у оквиру теренског рада;
учествује у унапређењу квалитета здравствене
заштите, обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира, наддзире и евалиура спровођење
здравствене заштите.

Доктор стоматологије
УСЛОВИ: стоматолошки факултет, VII степен
стручне спреме, положен стручни испит, радно
искуство од најмање 3 године у струци, основно
познавање рада на рачунару.
Опис посла: дијагностикује и лечи болести
зуба, применом принципа и процедура савремене стоматологије о чему води прописану медицинску документацију: упознаје пацијенте са
дијагнозом и начином терапије, поставља дијагнозу, лечи каријес зуба и његове комликације,
врши екстракције зуба када је то неопходно;
упућује пацијенте на специјалистичко-консултативне прегледе у установи или на више нивое
здравствене заштите; обавља консултације са
другим здравственим радницима и сарадницима, планира, надзире и евалуира спровођење
стоматолошке здравствене заштите.

Медицинска сестра - техничар
5 извршилаца

УСЛОВИ: средња медицинска школа, IV степен
стручне спреме, положен стручни испит, познавање рада на рачунару.
Опис послова: пружа услуге здравствене неге
и подршке лицима којима је потребна нега као
и последица старења, повређивања, болести
или других физичких и менталних поремећаја,
или потенцијалних ризика за здравље, у складу
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са праксом и стандардима савремене неге и
о томе води прописану медицинску документацију; у тиму са докторима медицине и другима или само отвара електронски и папирни
здравствени картон и уноси и мења податке
о пацијентима у њима; води здравствено васпитни рад заједно са лекаром, води књиге евиденција насиља у породици, повредне листе,
књиге заразних болести, протокол за хитне
случајеве, пролазни пацијенти; врши телефонско и електронско заказивање пацијента,
спроводи превентивне мере по налогу доктора
медицине, специјалисте у установи и на терену у оквиру теренског рада; припрема болесника за дијагностичко-терапијске процедуре и
припрема ординацију, опрему и уређаје за рад;
учествује у дијагностици (ЕКГ, одређивање
шечера у крви и др.) и врши антропометријска
мерења, врши дезинфекцију и стерилизацију
материјала и инструмената, и правилно одлаже медицински отпад.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је осам
дана од дана објављивања огласа, на сајту
НСЗ, поштом или личном доставом у архиву
Дома здравља Звездара, 11000 Београд, Олге
Јовановић 11, II спрат соба 208. Уз пријаву поднети доказе о испуњености теражених услова.
Тражени докази се предају у неовереним фотокопијама и не враћају се кандидатима. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање.

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

Доктор медицине

за потребе Одсека за образовну
делатност и едукацију запослених,
на одређено време по основу замене,
до повратка радника са боловања
УСЛОВИ: најмање 6 месеци радног искуства
у звању доктора медицине; положен стручни
испит; позвање рада на рачунару; познавање
најмање једног светског језика; лиценца; просечна оцеан студирања преко 8,5; пожељно је
искуство у раду са педијатријском популацијом
у установама терцијарног нивоа здравствене
заштите. Кандидати су дужни да доставе следећа документа: кратку биографију; фотокопју
личне карте; фотокопију дипломе о завршеном
медицинском факултету; фотокопију дипломе о положеном стручном испиту; фотокопију
лиценце; фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству; фотокопије уговора о раду. тј. потврде о волонтирању, потврде о обављеном раду од стране начелника
службе здравствених установа на меморандуму,
времену проведеном на раду и оценама рада
кандидата - уколико их кандидат поседује. 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 у 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.

Национална служба
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ДОМ ЗДРАВЉА
„ДР МИЛУТИН ИВКОВИЋ”

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

Доктор медицине специјалиста
у радиолошкој дијагностици
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: високо образовање: медицински
факултет; на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године и
завршена специјализација из радиологије или
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 радиологије;
стручни испит; лиценца; извештај о здравственој способности за рад у зони јонизујућег зрачења, лиценца или решење о упису у комору,
специјалистички испит; најмање три године и
шест месеци радног искуства у звању доктора
медицине; познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење).
Опис послова: врши снимања у оквиру своје
специјалности, ултразвучне дијагностичке
прегледе и контрастне прегледе ГД-а, чита
снимке стандардне, радиографске дијагностике и мамографије и пише извештаје о нађеном
стању, одговара за употребу заштитних средстава при раду у зони јонизујућег зрачења,
фактурише пружене здравствене услуге, ради
и друге послове из области своје струке по
налогу начелника службе којем је одговоран
за свој рад.
ОСТАЛО: Уз молбу приложити: биографију,
фотокопију дипломе о завршеном факултету,
фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце и
фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.
Доктор медицине изабрани лекар за одрасле
пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ: високо образовање - медицински
факултет: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; стручни
испит; лиценца; најмање шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине; познавање
рада на рачунару (основни пакет MS Office и
Windows окружење).
Опис послова: организује и спроводи мере на
очувању и унапређењу здравља појединаца
и породице; ради на откривању и сузбијању
фактора ризика за настанак болести, односно, на спровођењу скрининг програма у складу с посебним програмима донетим у складу
са прописима и планом рада службе; врши
дијагностику и благовремено лечење пацијената; указује хитну медицинску помоћ; упућује
пацијента у одговарајућу здравствену установу
према медицинским индикацијама, односно код
лекара специјалисте и усклађује мишљења и
предлоге за наставак лечења пацијента; прописује лекове и медицинска средства; спроводи здравствену заштиту из области менталног
здравља у смислу превенције у оквиру прописаног скрининга, ране дијагностике поремећаја, упућивања на специјалистичко консултативни преглед, прописивање препоручене
терапије и упућивање на виши ниво здравствене заштите; у поступку остваривања здравстве-

не заштите изабрани лекар упућује пацијента
на секундарни и терцијарни ниво; на основу мишљења доктора медицине специјалисте
одговарајуће гране медицине упућује пацијента на терцијарни ниво; води потпуну медицинску документацију о здравственом стању
пацијента, фактурише здравствене услуге које
пружа; даје оцену радне способности и упућује
на лекарску и инвалидску комисију, ради у
комисијама и на посебним програмима, издаје
стручно мишљење, лекарско уверење, на лични захтев и на службени захтев код одређених
случајева болести и повреда, у стручном раду
је самосталан и одговоран за координаторни
рад у својој јединици, прати и предлаже измене у процедуралном раду у оквиру акредитацијских стандарда, обавља и друге послове из
делокруга своје струке по налогу непосредног
руководиоца и начелника службе којима је
одговоран за свој рад.
ОСТАЛО: Уз молбу приложити: биографију,
фотокопију дипломе о завршеном факултету, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце и фотокопију
држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.

Медицинска сестра - техничар

у амбуланти, пробни рад од 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: медицинска школа: средње образовање, општи смер; стручни испит; лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у звању
медицинске сестре - техничара; познавање
рада на рачунару (основни пакет MS Office и
Windows окружење).
Опис послова: води потребну евиденцију о осигураницима, здравственом стању корисника
и популације, учествује у превентивним прегледима, скрининзима и здравствено-васпитном раду, врши примарну обраду ране/завој
и по потреби компресивни завој и тампонаду,
ставља фиксациони завој и врши скидање конаца и копчи, ЕКГ, инхалације, инфузија, врши
апликовање хуманог имуноглобулина и других
лекова, инцизија, транспортну имобилизацију,
обраду опекотина, испирање уха, превијање у
стану болесника, даје вакцине у амбуланти и на
терену, као и ињекције у сужби и стану болесника, прати болесника до болнице, по налогу
лекара, врши требовање и набавку ампулираних лекова и инструмената. Контролише рок
трајања лекова и санитетског материјала и контролише хладни ланац лекова; ради са компјутерима и видео терминалима, обавља послове
на пријему пацијената, наплата партиципације
у складу са прописима и слично, одговорна је за
правилно вођење медицинске документације;
фактурише здравствене услуге које пружа;
одговорна је за потрошњу и залихе ампулираних лекова, вакцина и санитетског материјала; учествује у изради извештаја, учествује у
спровођењу плана здравствено-васпитног рада,
ради у тиму, врши заказивање пацијената лично и телефоном, врши стерилизацију инструмената, обавља дезинфекцију радног простора у
интервенцијама, превијалишту и ординацији,
разврстава медицински отпад, обележава и
одлаже у за то предвиђене кесе, узима брис
рана, ради и остале послове из свог делокруга
по налогу одговорне сестре, за свој рад одговора одговорној медицинској сестри, непосредном
руководиоцу и начелнику службе.
ОСТАЛО: Уз молбу приложити: биографију,
фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
фотокопију лиценце и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се
не враћају кандидатима.
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Медицина

Мајстор одржавања објеката,
опреме и возила
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: средње образовање, III или IV степен
стручне спреме; возачка дозвола Б категорије.
Опис послова: врши све мање основне
поправке у објекту у оквиру својих способности
и знања, самоиницијативно, на захтев руководиоца објекта и одговорне сестре и по издатом
радном налогу од стране шефа Одељења одржавања, врши израду потребних браварских
делова и склопова, обавља све послове везане
за одржавање, оправку и израду нових инсталација на централном грејању и котларницама, по
потреби, по потреби обавља и послове ложача и домара у котларницама Дома здравља,
обавља послове одржавања возила, обавља и
друге послове из домена своје делатности по
налогу непосредног руководиоца и начелника
службе којима је одговоран за свој рад.
ОСТАЛО: Уз молбу приложити: биографију,
фотокопију дипломе о завршеној школи,
фотокопију возачке дозволе и фотокопију
држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.
За сва радна места: Рок за подношење пријаве је
8 дана од дана објављивања огласа, поштом или
личном доставом у писарницу Дома здравља „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.

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

Техничар одржавања одеће (праља)
основна школа, за потребе Одсека
за прање рубља Службе за техничке
послове, на одређено време од 12
месеци, пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник
РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/17) и посебни услови утврђени Правилником о унутрашњој
организацији са систематизацијом радних места Клиничког центра Крагујевац. Уз пријаву
се подносе у оригиналу или овереној копији
следећа документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег профила; уверење о
држављанству РС; извод из матичне књиге
рођених; извод из матичне књиге венчаних
(ако је кандидат променио презиме); кратка
биографија са адресом, контакт телефоном,
имејл-адресом. Кандидати који уђу у ужи избор
биће позвани на разговор. Приликом заснивања
радног односа, изабрани кандидат је дужан да
достави: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се
заснива радни однос; доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница
није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уверење
да кандидат није осуђиван за кривична дела
која га чине неподобним за рад у здравственој
установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице). Уколико изабрани
кандидат не достави горе наведене документе
у захтеваном року, са њим се неће засновати
радни однос. На радне односе засноване по
окончаном конкурсу примењиваће се важећа
Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за
Бесплатна публикација о запошљавању

обраду података о личности у сврхе избора за
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Клинички центар Крагујевац. Оглас
објављен путем сајта Министарства здравља
Републике Србије, путем сајта Клиничког центра Крагујевац и у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Коначни резултати конкурса бити објављени
на сајту Клиничког центра Крагујевац (www.
kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани могу
захтевати повраћај конкурсне документације.
Контакт телефон 034/50-52-73. Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти преко писарнице Клиничког центра Крагујевац или путем
поште на адресу: Клинички центар Крагујевац,
Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавезно
назначити за које се радно место конкурише:
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за
радно место... (навести тачан профил за који
кандидат подноси пријаву)”.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Медицинска сестра - техничар

у здравственим установама са
образованим организационим
јединицама које обављају
психијатријску делатност,
које су организоване за
двадесетчетворочасовни пријем и
задржавање пацијената без пристанка,
за рад у Служби за психијатрију,
на одређено време ради замене
привремено одсутног запосленог на
неплаћеном одсуству
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег
смера, IV степен; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

2. Медицинска сестра - техничар

на осталим болничким одељењима, за
рад у Одсеку за палијативно лечење
у Служби за продужено лечење и
негу, на одређено време ради замене
привремено одсутног запосленог на
неплаћеном одсуству
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег
смера, IV степен; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

3. Магационер - економ за рад

у Одељењу јавних набавки у Служби
за економске послове при Заједничким
немедицинским пословима, на одређено
време, ради замене привремено
одсутног запосленог на неплаћеном
одсуству
УСЛОВИ: средње образовање; знање рада на
рачунару.

4. Оператер

у контакт центру, за рад у Одељењу
за послове безбедности, телефонске
централе и унутрашњег транспорта и
јавних набавки у Служби за техничке,
помоћне и друге сличне послове при
Заједничким немедицинским пословима,
на одређено време на 3 месеца због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: средња школска спрема, знање рада
на рачунару.

ОСТАЛО: Опис послова: према Правилнику о
организацији и систематизацији послова Опште
болнице Крушевац. Заинтересовани кандидати
подносе: За радно место бр. 1. и 2: молбу за
пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе, оверену
фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, фотокопију личне карте или очитане
податке са личне карте (уколико је чипована),
фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати
на девојачко презиме), оверену фотокопију
лиценце издате од надлежног органа. За радно
место бр 3 и 4: молбу за пријем и биографију,
са адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе, фотокопију личне карте или
очитане податке са личне карте (уколико је
чипована), фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења
издати на девојачко презиме), доказ или изјаву
о знању рада на рачунару. Пријавом на оглас
кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања
радног односа дужни су да доставе лекарско
уверење као доказ о здравственој способности
за послове за које се заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат не достави наведена
документа у остављеном року, са њим се неће
закључити уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву
доставити у затвореној коверти са назнаком „За
оглас” са називом и редним бројем радног места за које се конкурише, а на наведену адресу.

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

Доктор медицине

на одређено време, због замене одсутне
запослене на боловању
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, или 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 / решење о упису у лекарску комору РС;
најмање шест месеци радног искуства у звању
доктор медицине. Опис послова: предвиђен систематизацијом послова установе, за послове са
завршеним медицинским факултетом.
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/
решења о упису у комору РС, 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 при24.06.2020. | Број 887 |
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бављања 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 гласилу Националне службе за запошљавање. Пријаве слати у затвореним ковертама на адресу: Општа болница Петровац на Млави, Моравска 2, 12300 Петровац
на Млави или доставити лично у Правну службу
Опште болнице Петровац на Млави. Неблаговремене пријаве и непотпуна документација
неће бити узета у разматрање при избору кандидата.

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

Доктор медицине

за потребе Службе за здравствену
заштиту одраслих
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет; положен стручни
испит; поседовање лиценце за рад. Приликом
пријављивања на оглас потребно је доставити
следећа документа: пријаву на оглас са кратком
биографијом; оригинал или оверену копију
дипломе о завршеном медицинском факултету;
оригинал или оверену копију уверења о положеном стручном испиту; решење о лиценци
издато од Лекарске коморе Србије. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Пријаве на оглас доставити на горе наведену
адресу са назнаком „За оглас - не отварати” или
директно у рачуноводствену службу сваког радног дана од 07 до 15 часова. Контакт телефон:
014/3421-176. О потреби спровођења даљих
разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који
могу бити важни за одлуку о пријему одлучиће
директор. Одлука о избору кандидата донеће се
у року од 30 дана од истека рока за подношење
пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља Мионица и огласној табли
Дома здравља Мионица.

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

Медицинска сестра техничар

на осталим одељењима за потребе
Службе за неурологију, на одређено
време ради замене привремено одсутне
запослене до повратка са трудничког,
породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа општег смера; положен
стручни испит. Приликом пријављивања на
оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом
и контакт подацима; фотокопију дипломе о
стеченом образовању одговарајућег профила;
фотокопију уверења о положеном стручном
испиту; извод из матичне књиге венчаних (ако
је дошло до промене презимена). Пријаве са
документацијом доставити на адресу: Општа
болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске и административне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: „Пријава
на оглас за пријем у радни однос за послове
________ (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)”.
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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ
БОЛЕСТИ „ОЗРЕН” СОКОБАЊА
18230 Сокобања, Насеље Озрен бб
тел. 018/830-927

Индустрија и грађевинарство
„УНИПРОМЕТ” ДОО

Домар - мајстор одржавања

32000 Чачак, Булевар ослободилаца бб
тел. 032/357-040
e-mail: hr@unipromet.co.rs

УСЛОВИ: завршена средња школа - водоинсталатер III степен. Као доказе 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 школи-водоинсталатер. 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 физиотерапеута” или лично у
просторијама болнице.

Радник у погону топлог цинковања

на одређено време од једне године
због повећаног обима посла

Здравство и социјална заштита

на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: Пожељно је да кандидати имају искуства на истим или сличним пословима, без обзира на занимање и степен стручне спреме. Рад је
распоређен у три смене, у трајању од 40 часова
недељно. Запослени има право на обезбеђену
бесплатну исхрану. Кандидати могу своје пријаве да доставе путем имејла или да се јаве на
телефон послодавца, особа за контакт Драгана
Мутаповић. Рок за пријаву је 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”.

„ИНГЕЛ” ДОО РАКОВАЦ
21299 Раковац, Манастирска 158
тел. 065/8505-575
e-mail: viktor.colak@ingel.co.rs

Пројектант - пројектовање
и израда електричних инсталација
и постројења

ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ
АПАТИН

(приправник)

25260 Апатин, Београдска 1
тел. 025/773-355

Социјални радник

на одређено време до повратка
запослене са боловања
УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају
лица која испуњавају следеће услове: опште
услове утврђене Законом; посебне услове утврђене Законом и Статутом Установе и
то: да је држављанин Републике Србије; да
је стекао високо образовање - на студијама
у обиму од најмање 240 ЕСП бодова, по пропису који уређује високо образовање, почев
од 10. септембра 2005. године; на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; изузетно: на студијама првог степена по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године и високо образовање
у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године и радним искуством
на тим пословима стеченим до дана ступања
на снагу Уредбе о Каталогу радних места у
јавним службама и другим организацијама у
јавном сектору; да има лиценцу за обављање
послова, у складу са законом којим се уређује
социјална заштита и прописима донетим на
основу закона; знање рада на рачунару; најмање 1 година искуства у струци, у складу са
прописима којима се уређује област социјалне
заштите.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву на конкурс доставља: кратку биографију (CV), оригинал или
оверену копију дипломе и потврду о радном
искуству. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији НСЗ „Послови”.Текст конкурса
објавиће се и на огласној табли НСЗ Филијале Сомбор Испостава Апатин. Пријаве се достављају путем поште на адресу: Дом за старе
и пензионере Апатин, Београдска 1, или лично,
у затвореној коверти са назнаком „Пријава на
конкурс”.

УСЛОВИ: VI/1 степен, инжењер електротехнике за
енергетику, инжењер електротехнике за рачунарску технику, инжењер електротехнике за електронику, инжењер електротехнике за електромеханику; возачка дозвола Б категорије; енглески језик
- почетни ниво. Програм приправника за незапослена лица са високим нивоом квалификација
у 2020. години. Рад у сменама, обезбеђена исхрана. Јављање кандидата на горе наведени телефон и имејл. Рок за пријаву 10.07.2020.

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

Инсталатер

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

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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ЖГП ГП „БЕОГРАД” ДОО

Београд, Водоводска 160
тел. 011/2510-842, 011/2510-961
e-mail: zgp@beotel.rs

Место рада: Београд, Смедерево,
Горњи Милановац

1. Шеф градилишта
УСЛОВИ: дипломирани грађевински инжењер,
VII ССС, возачка дозвола Б категорије, рад на
рачунару.

2. Бравар - варилац

Оператер на ЦНЦ машини

на одређено време од 3 месеца
5 извршилаца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, није
потребно радно искуство.

Планер у ОПП

на одређено време од три месеца
УСЛОВИ: IV и VI степен стручне спреме, није
потребно радно искуство.

Терминар

на одређено време од 3 месеца

3. Армирач

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, није
потребно радно искуство.

4. Возач теретног возила

Дипломирани електротехнички
инжењер

Посебна знања: возачка дозвола Ц, Е и ЦЕ категорије.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, није
потребно радно искуство.

5. Мануелни радник

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати своје
пријаве могу слати на број телефона: 063/348368 или путем имејл-адресе: pravna.sluzba@
ziroskopi.rs.

2 извршиoца
2 извршиoца

3 извршиоца

6. Шеф градилишта
УСЛИВИ: грађевински инжењер, VI ССС, возачка дозвола Б категорије, рад на рачунару.

на одређено време од 3 месеца

„BIO DESIGN” NOVI SAD

7. Шеф градилишта

21000 Нови Сад, Мирослава Антића 7
тел. 063/564-692
e-mail: bio1@sbb.rs

УСЛОВИ: грађевински техничар, IV ССС, возачка дозвола Б категорије, рад на рачунару.

на одређено време 3 месеца

8. Руковалац грађевинским
машинама
ОСТАЛО: Остали услови за сва радна места:
радно искуство: небитно, теренски рад, обезбеђен превоз, обезбеђен смештај, обезбеђена
исхрана, пробни рад 3 месеца. Врста радног
односа: заснивање радног односа на одређено
време, 3 месеца. Рок трајања конкурса: до попуне радних места. Заинтересовани кандидати
могу се јавити послодавцу путем телефона или
да доставе радну биографију путем поште или
мејла. Лице за контакт: Александар Петковић.

„ТЕЛЕОПТИК - ЖИРОСКОПИ” ДОО
11080 Земун

Магационер

на одређено време од 3 месеца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, није
потребно радно искуство.

Дипломирани машински инжењер
на одређено време од 3 месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, није
потребно радно искуство.

Руковалац машинске радионице
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, није
потребно радно искуство.

Контролор

на одређено време од 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV и VI степен стручне спреме, није
потребно радно искуство.
Бесплатна публикација о запошљавању

Бравар-варилац

УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме; теренски рад; рад у сменама; обезбеђен
смештај. Јављање кандидата на горе наведени
телефон и мејл. Рок за пријаву 01.07.2020.

Култура и информисање
УСТАНОВА КУЛТУРЕ
„КУЛТУРНИ ЦЕНТАР УБ”
14210 Уб, Вука Караџића 19
тел. 014/410-444

Продуцент у уметности и медијима
УСЛОВИ: Високо образовање на студијама у
обиму најмање 240 ЕСПБ бодова; да је кандидат држављанин РС; знање страног језика
- енглески; знање рада на рачунару и возачки испит „Б” категорије. Уз пријаву на конкурс
приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију или
оригинал извода из матичне књиге рођених,
оверену фотокопију или оригинал уверења о
држављанству Републике Србије, ЦВ, уверење
основног суда да кандидат није под истрагом
и да против њега није подигнута оптужница и фотокопија личне карте (ако је чипована доставити очитану); лекарско уверење о
општој здравственој способности за рад (не
старије од 6 месеци). Пријаве са комплетном
документацијом доставити у затвореној коверти
на горе наведену адресу са назнаком: „за избор
кандидата за послове Продуцент у уметност и
медијима - пријава на оглас (име и презиме), не
отварај”. Пријаве доставити поштом или лично
на горе наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Одлука
о избору кандидата биће донешена најдуже у
року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Наука и образовање
ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у радни однос
Члан 139
У радни однос у установи може да буде примљено лице, под условима прописаним законом и то
ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад.
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
ОСНОВНА ШКОЛА
„САВА ЈОВАНОВИЋ СИРОГОЈНО”
11080 Земун, Призренска 37

Дефектолог наставник

у посебним условима (наставник
обавезних ваннаставних активности
- индивидуалне логопедске вежбе)
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о
раду („Службени гласник РС” број 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС), кандидат треба да испуни услове у складу са чланом 139 ст. 1. тачка 1), 2), 3), 4) и 5) Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др. закони, 10/19, 6/20), без обзира на радно искуство и пол и то: 1) одговарајуће образовање
из члана 140 и 142 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 27/18 - др. закони, 10/19, 6/20) и то:
1) да је стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије): (1) студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2)
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 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 (2) мора да има завршене студије
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првог степена из научне односно стручне
области за одговарајући предмет, односно
групу предмета; да има степен и врсту образовања у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике
са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл.
гласник РС - Просветни гласник” бр. 17/2018);
обавезно образовање лица из члана 140 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони, 10/19, 6/20) 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. 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 чл. 142 ст. 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/18 - др. закони, 10/19, 6/20).
Кандидат који нема образовање из члана 142
ст. 1 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017,
27/18 - др. закони, 10/19, 6/20), 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. Посебни услови
рада: у школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом: 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 под 1), 3), 4) и 5) су
саставни део пријаве на конкурс, а доказ под
тачком 2) прибавља се пре закључења уговора
о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и техонолошког развоја, а
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су
дужни да приложе следећу документацију:
попуњен и одштампан пријавни формулар
(налази се на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја - део Ново на сајту) - кандидати достављају уз пријаву; оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеном образовању (не
старије од 6 месеци) - кандидати достављају
уз пријаву; извод из матичне књиге рођених
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија) - кандидати достављају уз
пријаву; уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија) - кандидати достављају уз пријаву; доказ
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за напред наведена кривична дела, извод
из казнене евиденције, прибавља кандидат у
Министарству унутрашњих послова надлежне полицијске управе (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена копија) - кандидати
достављају уз пријаву. Доказ да кандидат зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни
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рад - српски језик, у обавези су да доставе само
они кандидати који образовање нису стекли на
српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из српског језика. Лекарско
уверење, којим се потврђује да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, подноси се пре
закључења уговора о раду са изабраним кандидатом. Конкурс спроводи конкурсна комисија
коју именује директор школе. Пре доношења
одлуке о избору, кандидати који су изабрани у
ужи избор, чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази који испуњавају услове 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 8 дана о чему ће кандидати бити обавештени на контакт телефоне
које су навели у пријавама. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови” Националне службе за
запошљавање. Пријавни формулар са документацијом доставити лично у секретаријат школе или слати препорученом поштом на адресу:
Призренска 37, Земун. Документа се по окончању конкурса не враћају кандидатима. Оверена фотокопија јесте фотокопија оригиналног
документа која се оверава 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 повереним пословима. Лице које
достави неоверене копије сматраће се да је
доставило непотпуну документацију. Благовременом пријавом сматраће се она пријава која
је предата у року утврђеним конкурсом. Потпуном пријавом сматраће се она пријава која
у прилогу садржи документа којим кандидат
доказује да испуњава услове означене у конкурсу. Непотпуне и неблаговремене пријаве се
неће разматрати. Подаци који се прикупљају
биће искоришћени искључиво у сврху обраде
података у конкурсном поступку, у складу са
Законом о заштити података о личности („Сл.
гласник РС”, бр. 87/18).

Стручни сарадник - психолог
у посебним условима

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о
раду („Службени гласник РС” број 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС), кандидат треба да испуни услове у складу са чланом 139 ст. 1. тачка 1), 2), 3), 4) и 5) Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони, 10/19, 6/20) без обзира на радно искуство и пол и то: 1) одговарајуће образовање
из члана 140 и 142 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 27/18 - др. закони, 10/19, 6/20) и то:
1) да је стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије): (1) студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2)
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 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 (2) мора да има завршене студије првог степена из научне, односно струч-

не области за одговарајући предмет, односно
групу предмета; да има степен и врсту образовања у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике
са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл.
гласник РС - Просветни гласник” бр. 17/2018);
обавезно образовање лица из члана 140 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони, 10/19, 6/20) 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. 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 чл. 142 ст. 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
бр. 88/2017, 27/18 - др. закони, 10/19, 6/20).
Кандидат који нема образовање из члана 142
ст. 1 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/18 - др. закони, 10/19, 6/20), 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. Посебни услови
рада: у школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом; 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 под 1), 3), 4) и 5) су
саставни део пријаве на конкурс, а доказ под
тачком 2) прибавља се пре закључења уговора
о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и техонолошког развоја, а
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су
дужни да приложе следећу документацију:
попуњен и одштампан пријавни формулар
(налази се на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја - део Ново на сајту) - кандидати достављају уз пријаву, оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеном образовању (не
старије од 6 месеци) - кандидати достављају
уз пријаву, извод из матичне књиге рођених
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија) кандидати достављају уз
пријаву; уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија) - кандидати достављају уз пријаву; доказ
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за напред наведена кривична дела, извод
из казнене евиденције, прибавља кандидат у
Министарству унутрашњих послова надлежне полицијске управе (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена копија) - кандидати
достављају уз пријаву. Доказ да кандидат зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад - српски језик, у обавези су да доставе само
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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, подноси се пре
закључења уговора о раду са изабраним кандидатом. Конкурс спроводи конкурсна комисија
коју именује директор школе. Пре доношења
одлуке о избору, кандидати који су изабрани у
ужи избор, чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази који испуњавају услове 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 8 дана, о чему ће
кандидати бити обавештени на контакт телефоне које су навели у пријавама. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови” Националне службе за
запошљавање. Пријавни формулар са документацијом доставити лично у секретаријат школе или слати препорученом поштом на адресу:
Призренска 37, Земун. Документа се по окончању конкурса не враћају кандидатима. Оверена фотокопија јесте фотокопија оригиналног
документа која се оверава 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 повереним пословима. Лице које
достави неоверене копије сматраће се да је
доставило непотпуну документацију. Благовременом пријавом сматраће се она пријава која
је предата у року утврђеним конкурсом. Потпуном пријавом сматраће се она пријава која
у прилогу садржи документа којим кандидат
доказује да испуњава услове означене у конкурсу. Непотпуне и неблаговремене пријаве се
неће разматрати. Подаци који се прикупљају
биће искоришћени искључиво у сврху обраде
података у конкурсном поступку, у складу са
Законом о заштити података о личности („Сл.
гласник РС”, бр. 87/18).

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА „БРАНКО ПЕШИЋ”
11080 Земун, Светотројичина 4

Оглас објављен 10.06.2020. године у публикацији „Послови” поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА „БРАНКО ПЕШИЋ”
11080 Земун, Светотројичина 4

Наставник предметне наставе
- наставник математике
2 извршиоца

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

ма образовања и васпитања и чланом 2. став
1. Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17,
3/17, 13/18 и 11/19); за радно место чистачице
одговарајуће образовање је: завршена основна
школа; за радно место домара (ложача) одговарајуће образовање је: средње стручно образовање - подручје рада Машинство и обрада
метала, Електротехника. Кандидат треба да
испуњава и посебне услове: положен стручни
испит за рад са судовима под притиском (за
послове руковања постројењем у котларници),
за радно место дипломираног економисте за
финансијско-рачуноводствене послове одговарајуће образовање је: стручна спрема, 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; образовање: дипломирани економиста, дипломирани
економиста мастер; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3. да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. да има држављанство Републике Србије; 5.
зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености
услова из става 1. тач. 1), 3), 4) и 5) подносе се уз пријаву на конкурс, а из тачке 2) пре
закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи.

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

- подручје рада, Машинство и обрада метала,
Електротехника, кандидат треба да испуњава и посебне услове: положен стручни испит
за рад са судовима под притиском (за послове
руковања постројењем у котларници); за радно
место дипломираног економисте за финансијско
- рачуноводствене послове одговарајуће образовање је: стручна спрема, 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. Образовање: дипломирани економиста, дипломирани економиста
мастер, 2. да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3. да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4. има
држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова
из става 1. тач. 1), 3), 4) и 5) подносе се уз
пријаву на конкурс, а из тачке 2) пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи.

Домар (ложач)
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа, прописаних Законом о раду
(„Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/17, 113/17. и 95/18), потребно је да
кандидати испуњавају и посебне услове прописане члановима 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и
6/20), чланом 2. Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16,
11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) и Правилником о организацији и систематизацији послова и радних задатака у ОШ „Бранко Пешић”
Земун, дел бр. 180 од 12.03.2018. године, и то
да: 1. има одговарајуће образовање прописано члановима 140 Закона о основама система образовања и васпитања и чланом 2. став
1. Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17,
3/17, 13/18 и 11/19); за радно место чистачице
одговарајуће образовање је: завршена основна
школа; за радно место домара (ложача) одговарајуће образовање је: средње стручно образовање - подручје рада Машинство и обрада
метала, Електротехника. Кандидат треба да
испуњава и посебне услове: положен стручни
испит за рад са судовима под притиском (за
послове руковања постројењем у котларници).
За радно место дипломираног економисте за
финансијско-рачуноводствене послове одговарајуће образовање је: стручна спрема, високо
образовање: на основним академским студијама
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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. Образовање: дипломирани економиста, дипломирани
економиста мастер. Кандидат треба и да: 2. има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3. није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има држављанство Републике Србије;
5. зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености
услова из става 1. тач. 1), 3), 4) и 5) подносе се уз пријаву на конкурс, а из тачке 2) пре
закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи.

Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене
послове
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа, прописаних Законом о раду
(„Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), потребно је да
кандидати испуњавају и посебне услове прописане члановима 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и
6/20), чланом 2. Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16,
11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) и Правилником о организацији и систематизацији послова и радних задатака у ОШ „Бранко Пешић”
Земун, дел бр. 180 од 12.03.2018. године, и то
да: 1. има одговарајуће образовање прописано члановима 140 Закона о основама система образовања и васпитања и чланом 2. став
1. Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17,
3/17, 13/18 и 11/19); за радно место чистачице
одговарајуће образовање је: завршена основна
школа, за радно место домара (ложача) одговарајуће образовање је: средње стручно образовање - подручје рада Машинство и обрада
метала, Електротехника. Кандидат треба да
испуњава и посебне услове: положен стручни
испит за рад са судовима под притиском (за
послове руковања постројењем у котларници).
За радно место дипломираног економисте за
финансијско-рачуноводствене послове одговарајуће образовање је: стручна спрема, 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 образо-
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вање до 10. септембра 2005. године. Образовање: дипломирани економиста, дипломирани
економиста мастер. 2. Има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3. није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4. има
држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова
из става 1. тач. 1), 3), 4) и 5) подносе се уз
пријаву на конкурс, а из тачке 2) пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи.

Стручни сарадник - андрагог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа, прописаних Законом о раду
(„Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), потребно
је да кандидати испуњавају и посебне услове прописане члановима 139 и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони,
10/19 и 6/20), чланом 2. Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13,
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19)
и Правилником о организацији и систематизацији послова и радних задатака у ОШ „Бранко Пешић” Земун, дел бр. 180 од 12.03.2018.
године, и то да: 1. има одговарајуће образовање прописано члановима 140 Закона о основама система образовања и васпитања и чланом 2. став 1. Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС
- Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16,
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); за радно место чистачице одговарајуће образовање
је: завршена основна школа; за радно место
домара (ложача) одговарајуће образовање је:
средње стручно образовање - подручје рада
Машинство и обрада метала, Електротехника,
кандидат треба да испуњава и посебне услове:
положен стручни испит за рад са судовима под
притиском (за послове руковања постројењем
у котларници); за радно место дипломираног
економисте за финансијско-рачуноводствене
послове одговарајуће образовање је: стручна спрема 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, образовање: дипломирани економиста, дипломирани економиста
мастер; 2. има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3. није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање

три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање
мита или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4. има
држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из става 1. тач. 1), 3), 4) и 5) подносе се уз
пријаву на конкурс, а из тачке 2) пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије: http://www.mpn.gov.
rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZAKONKURISANjE.doc, а потребну документацију,
заједно с одштампаним пријавним формуларом
достављају школи. Кандидати који су изабрани
у ужи избор упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Потпуном пријавом сматра се пријава
која садржи: попуњен и одштампан пријавни формулар са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије; оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; оригинал
или оверену копију уверења МУПа СР Србије
о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања - не старије од 6 месеци;
оригинал или оверену фото копију уверења о
држављанству - не старије од 6 месеци; оригинал или оверену фоткопију извода из матичне књиге рођених на прописаном обрасцу са
холограмом - не старије од 6 месеци, уколико
диплома није издата на српском језику, потврду да зна српски језик, а за лица која нису
стекла образовање на српском језику - доказ о
положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована
одлуком директора школе. Решење о избору
кандидата по објављеном конкурсу донеће се
у складу са чл. 154 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и
6/20). Подаци који се прикупљају од кандидата
биће искоришћени искључиво у сврху обраде
података у конкурсном поступку, у складу са
Законом о заштити података о личности („Сл.
гласник РС” бр. 87/18). Пријавни формулар са
конкурсом траженим документима и доказима
о испуњавању услова, доставити у року од 8
дана од дана објављивања конкурса, лично у
секретаријату школе или на адресу: ОШ „Бранко Пешић”, 11080 Земун, Светотројчина 4, са
назнаком „За конкурс”. Контакт особа: секретар
школе, тел. 011/3167-134.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
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Наука и образовање

ОШ „ГРАБОВАЦ”

11508 Грабовац, Грабовац 179
тел. 011/8760-047
e-mail: osgrabovac@gmail.com

Наставник предметне наставе
- музичке културе

са 75% радног времена,
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: За ово радно место може бити изабрано лице које испуњава услове предвиђене
чланом 139 и чланом 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије” број 88/2017,
27/2018 - други закони и 10/2019) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник Републике Србије - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и
11/2019), тј: поседује одговарајуће виско образовање у смислу чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања, за наставника,
васпитача и стручног сарадника (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије или основне
студије у трајању од најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10.09.2005. године, из одговарајуће научне,
односно стручне области) и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; поседује психичку, физичку и здрвствену способност за рад
са децом и ученицима; поседује држављанство
Републике Србије; зна српски језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад; није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречене 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 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 кривичну санкцију и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Уз пријаву на
конкурс кандидат треба да поднесе: уверење о
држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, оверену фотокопију документа о
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; уколико је поседује, доказ о неосуђиваности за кривична дела из члана 139 став
1. тачка 3. Закона о основама система образовања и васпитања (оригинал или оверена 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); кратку биографију и одштампан пријавни формулар за пријем у радни однос, доступан
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. Доказ
о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима
кандидат је дужан да прибави пре закључења
уговора о раду. Сва остала документа саставни су део пријаве на конкурс. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса у недељном листу „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс неће
се разматрати. Пре доношења одлуке о избору кандидата, кандидати који уђу у ужи избор
биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, коју врши
Бесплатна публикација о запошљавању

Национална служба за запошљавање. Пријаве
достављати лично или путем поште на адресу
Основна школа „Грабовац” из Грабовца, Нема
улице бр. 179, 11508 Грабовац, са назнаком „За
конкурс”. Све информације о конкурсу могу се
добити од секретара школе на број телефона:
011/8760-047 и e-mail школе: osgrabovac@gmail.
com, сваким радним даном од 8 до 12 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА „СУТЈЕСКА”
11080 Земун, Задругарска 1

Наставник математике
67% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове из чл. 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019
и 6/2020), Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018,
11/2019) и Правилника о организацији и систематизацији послова у ОШ „Сутјеска” и то: 1. да
имају одговарајуће образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2)
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука (морају да имају завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета); 2) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године. 2. да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3. да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, 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 остварују
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати за сва радна места дужни су да испуњавају посебне услове прописане
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања и то: 1. да имају одговарајуће образовање, 2. да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, 3. да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, 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 пона-

шање, 4. да имају држављанство Републике
Србије, 5. да знају српски језик и језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о
здравственој способности доставља кандидат
који буде изабран, непосредно пре закључења
уговора о раду. Уз пријаву кандидати подносе:
1. оригинал или оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању (уколико је кандидат
завршио образовање по прописима које важе
после 10. септембра 2005. године доставља
оверену фотокопију дипломе са основних студија и оверену фотокопију дипломе са мастер студија), 2. доказ о знању српског језика
на којем се остварује образовно-васпитни рад
уколико одговарајуће образовање није стечено
на српском језику, 3. уверење о држављанству
Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију, не старију од шест месеци), 4. извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверену
фотокопију), 5. уверење надлежне полицијске
управе да кандидат није осуђиван, у складу са
одредбом члана 139 став 1) тачка 3) Закона
о основама система образовања и васпитања
(оригинал или оверену фотокопију), не старију
од једног месеца, 6. попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
7. краћу биографију. У поступку одлучивања
о избору кандидата, конкурсна комисија врши
ужи избор кандидата који се упућују на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих поступка. Рок за подношење пријава је
осам дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве на
конкурс доставити лично или слати на адресу:
ОШ „Сутјеска”, Задругрска 1, Земун.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ ПИНКИ”
11273 Батајница
Пуковника Миленка Павловића 7а

Чистачица

са 82% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава 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); одговарајуће образовање (основна
школа); психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 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 дискриминитарно понашање; држављанство Републике
Србије; да лице зна српски језик.
ОСТАЛО:Уз пријаву на конкурс доставити:
попуњен пријавни формулар који се налази на
званичној страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; доказ о стеченом
одговарајућем образовању (оригинал и оверена копија, не старија од шест месеци); уверење
о неосуђиваности издато од стране МУП-а (не
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге држављана и извод из матичне књиге рођених (оригинали или оверене копије не старије
од шест месеци); потписана пријава и радна
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биографија кандидата. Лекарско уверење, као
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима, подноси
се приликом пријема у радни однос. Пријаве са
документацијом слати на горе наведену адресу
или предати непосредно овлашћеном раднику
школе, са назнаком „За конкурс - чистачица”,
лично или поштом на адресу: ОШ „Бошко Палковљевић Пинки”, Земун, Батајница, Пуковника Миленка Павловића 7а. Ближа обавештења
могу се добити у секретаријату школе, радним
данима од 9.00 до 14.00 часова, на телефон:
011/787-0077. Рок за подношење пријаве је 8
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и наблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
11000 Београд, Таковска 41
тел. 011/3237-312

Наставник разредне наставе

у продуженом боравку, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, до повратка наставнице
са трудничког-породиљског одсуства
и одсуства ради неге детета

Чистачица
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање у складу са Правилником о врсти стручне спреме 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, 13/18 и 11/19); да
кандидат испуњава услове прописане одредбама чл. 139, 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/19, 6/2020),
а за радно место чистачице основно образовање и васпитање - први степен у складу са
Правилником о организацији и систематизацији послова у ОШ „Вук Караџић”; 2. да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3. држављанство
Републике Србије; 4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање и давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 5. да зна српски
језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад. Уз пријаву доставити: 1. доказ о стручној
спреми - оверена фотокопија дипломе, а за радно место чистачице оверена копија сведочанства о завршеној основној школи; 2. држављанство РС (оригинал или оверена фотокопија); 3.
извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија); 4. уверење да кандидат
није осуђиван за кривична дела утврђена у
чл. 139 ст. 1. тач. 3 Закона о основама система образовања; 5. потврду/уверење о знању
српског језика (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику). Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет адреси Министарства просвете, а
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Доказ о испуњавању услова здравствене и
психофизичке способности - лекарско уверење
доставља се пре закључења уговора о раду.
Пре доношења одлуке о избору, кандидати који
уђу у ужи избор биће упућени на психолошку
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процену способности за рад са децом и ученицима, коју врши Национална служба за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву са доказима о
испуњености услова, са назнаком „За конкурс”,
доставити на наведену адресу школе.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ДРВО АРТ”
11000 Београд, Цара Душана 23
тел. 011/2631-361

Наставник стручних предмета
из области обраде дрвета
Наставник стручних предмета из
области пејзажне архитектуре
УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег образовања: стечено 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, при чему кандидат 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. Кандидати за наставнике
стручних предмета из области обраде дрвета
и пејзажне архитектуре морају да имају образовање према Правилнику о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама у
подручју рада Шумарство и обрада дрвета („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 16/2015,
11/2016, 2/2017, 4/2018, 13/2018 и 15/2019); 2)
психичка, физичка и здравствена способност за
рад са децом и ученицима (доказ се подноси
пре закључења уговора о раду); 3) неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство
Републике Србије; 5) знање српског језика.
Кандидати подносе следећу документацију: 1)
одштампан и попуњен пријавни формулар са
званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 2) оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; 3) доказ да нису осуђивани 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 мита или давања мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање - уве-

рење из МУП-а (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); 4) уверење о
држављанству Републике Србије (не старије од
6 месеци, оригинал или оверена фотокопија);
5) доказ о знању српског језика (кандидати који
су одговарајуће образовање стекли на српском
језику не подносе овај доказ); 6) радну биографију својеручно потписану. Пријаве са потребном документацијом подносе се у затвореној
коверти, на наведену адресу школе, лично радним данима од 09.00 до 14.00 часова или препоручено поштом са назнаком „За конкурс за
посао”. Све додатне информације о конкурсу се
могу добити у секретаријату школе, сваког радног дана од 09 до 14 часова, позивом на број:
011/2631-361. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДРАГАН КОВАЧЕВИЋ”

11000 Београд, Шафарикова 8

1) Наставник предметне наставе
- српски језик
у посебним условима,
непуно радно време 56%

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена 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 (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; 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 ЕСПБ,
знање српског језика. Посебни услови: 1) професор српског језика и књижевности, 2) професор српског језика и књижевности са општом
лингвистиком, 3) професор српске књижевности
и језика, 4) професор српске књижевности и
језика са општом књижевношћу, 5) дипломирани филолог српског језика са јужнословенским
језицима, 6) дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима,
7) професор, односно дипломирани филолог за
српскохрватски језик и југословенску књижевност, 8) професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик, 9) професор српскохрватског језика и
опште лингвистике, 10) професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима, 11)
професор српскохрватског језика са источним
и западним словенским језицима, 12) професор
српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу у школама у којима се образовно-васпитни рад изводи на мађарском, односно
русинском или румунском језику, 13) професор,
односно дипломирани филолог за југословенску
и општу књижевност, 14) професор југословенске књижевности са страним језиком, 15) дипломирани филолог за књижевност и српски језик,
16) дипломирани филолог за српски језик и књижевност, 17) професор српског језика и књижевности у одељењима за националне мањине, 18)
професор српског језика и српске књижевности,
19) дипломирани компаратиста, 20) мастер
филолог, 21) мастер професор језика и књижевности; (22) професор српскохрватског језика и
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књижевности; (23) мастер филолог из области
филолошких наука; (24) професор југословенске
књижевности и српског језика. Кандидат, поред
стручне спреме треба да је оспособљен за рад
у школи за образовање ученика са сметњама у
развоју или да поседује радно искуство у настави са ученицима са сметњама у развоју.

ма у развоју (уколико је поседује); потврда о
искуству у настави са ученицима са сметњама
у развоју (уколико је поседује) за радно место
под редним бројем 1. Пријаве се достављају на
наведену адресу школе, са назнаком „За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве се
неће узети у разматрање.

2) Медицинска сестра

ШКОЛА ЗА БРОДАРСТВО,
БРОДОГРАДЊУ И ХИДРОГРАДЊУ

за превентивну заштиту и негу
у посебним условима

3) Медицинска сестра

за превентивну заштиту и негу
у посебним условима,
непуно радно време 50%
УСЛОВИ: одговарајуће образовање IV степена и
то: медицинска сестра - техничар општег смера,
педијатријска сестра.
ОСТАЛО: држављанство РС; 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; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да зна
српски језик и језик на коме остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи и то: пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства, кратку
биографију - CV, оверену фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми за оне који су дипломирали пре 10. септембра 2005. године; оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми или уверења о положеним испитима и
просечној оцени и оверену фотокопију додатка дипломе за оне који су дипломирали после
10. септембра 2005. године, за радно место под
редним бројем 1; оверену фотокопију дипломе
или уверења о стеченом звању мастер (уколико нису добили диплому), за радно место под
редним бројем 1; оригинал или оверену копију
доказа да су стекли образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина на
високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од којих најмање по шест
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова, за радно место под редним бројем 1,
оверену фотокопију уверења о стеченој лиценци (уколико је поседују), за радно место под
редним бројем 1; оверену фотокопију дипломе о завршеном IV степену стручне спреме за
радно место под редним бројем 2 и 3; извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старији од 6 месеци), уверење о држављанству (оригинал или оверена
фотокопија, не старији од 6 месеци), уверење,
издато од надлежног МУП-а, да нису правоснажном пресудом осуђивани за кривично дело
утврђено чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања,
која су наведена у општим условима конкурса;
уверење о знању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на
српском језику), оверену фотокопију уверења
о остручености за рад са ученицима са сметњаБесплатна публикација о запошљавању

11000 Београда, Милоша Поцерца 2

Наставник математике
50% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на
студијама - мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије, на основним стидијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10.09.2005.
године, да испуњава услове у погледу врсти
образовања прописане из чл. 2 Правилника о
врсти стручне спреме наставниика, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама; 2) да кандидат испуњава услове за пријем у радни однос у установи (члан
139 Закона о основама система образовања
и васпитања); 2) да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да
има држављанство Републике Србије; 5) да зна
српски језик. Кандидати су дужни да приложе
следећу документацију: попуњен и одштампан пријавни формулар (налази се на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја - део Ново на
сајту), оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми, уверење о држављанству не старије од 6 месеци (оригинал или оверену
фотокопију), извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверену фотокопију), уверење о
неосуђиваности - не старије од 6 месеци (уверење из казнене евиденције МУП-а Републике
Србије надлежне полицијске управе), кратку
биографију - CV, лекарско уверење (прилаже
кандидат који буде изабран по конкурсу, пре
закључења уговора о раду), доказ о знању српског језика (уколико одговарајуће образовање
није стечено на српском језику). Непотпуне и
неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће бити разматране. Пријаве се подносе непосредно или путем поште на наведену
адресу школе, у затвореној ковери са назнаком
за „Конкурс за пријем у радни однос на место
наставника математике”.

ОШ „МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС”
11000 Београд, Господар Јованова 22

Наставник физике

са 70% радног времена
УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће
високо образовање из чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања, лице
које је стекло одговарајуће образовање на
студијама - мастер академске студије, мастер

струковне студије, специјалистичке академске
студије, на основним стидијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10.09.2005.
године, да испуњава услове у погледу врсте
образовања прописане у чл. 2 Правилника
о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи: да поседују психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису кривично осуђивани на безусловну казну затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да су држављани Републике Србије; да
знају српски језик (доставља се уколико кандидат није одговарајуће образовање стекао на
српском језику). Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе: извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену фотокопију),
уверење о држављанству или оверену фотокопију уверења о држављанству, дипломе о стеченој стручној спреми или оверену фотокопију,
уверење о неосуђиваности (не старије од шест
месеци), доказ о знању српског језика (уколико кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском језику, подноси доказ да је
положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе). Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
школа ће тражити од изабраног кандидата
пре закључивања уговора о раду. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја и са одштампаним
пријавним формуларом достављају горе наведену документацију. Кандидати који су изабрани у ужи избор (испуњавају услове конкурса)
упућују се на психолошку процену способности
за рад са ученицима, коју врши надлежна служба за запошљавање применом стандардизованих поступака. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Пријаве слати у
затвореном омоту, са назнаком „За конкурс” на
наведену адресу школе. Ближе информације
о конкурсу се могу добити на број телефона:
011/2623-257.

ОГЛЕДНА ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДИСЛАВ РИБНИКАР”
11000 Београд, Краља Милутина 10

Наставник физике

са 60% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен, одговарајуће високо
образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), одноасно стечено високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Степен и
врста стручне спреме утврђени су Правилником
за наставнике и стручне сараднике у основном
образовању: кандидат треба да поседује психичке, физичке и здравствене способности 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
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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 и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају
пријавни формулар преузет са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја РС, који заједно са документацијом о потребним условима конкурса
достављају школи. Потпуном пријавом сматра
се пријава која садржи: 1) попуњен и одштампан пријавни формулар са званичне интернет
странице Министарства и краћу радну биографију/CV, 2) доказ о држављанству Републике
Србије (уверење о држављанству, не старије
од 6 месеци и очитану копију личне карте, 3)
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; односно сведочанство о завршеној
основној школи за радно место спремачице, 5)
доказ о неосуђиваности кандидата, оригинал,
не старији од 6 месеци, 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. Доказ о
знању српског језика достављају само кандидати који одговарајуће образовање нису стекли
на српском језику, а доказ о здравственој способности доставља кандидат који буде изабран
непосредно пре закључења уговора о раду.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Одлуку о избору кандидата доноси Конкурсна комисија након обављеног разговор са кандидатима који испуњавају
прописане услове и који су добили позитивну
оцену на психолошкој процени способности за
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Комисија
доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима у ужем избору. Пријаве на конкурс се
могу предати лично у Секретаријату школе или
послати на наведену адресу.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„СТЕВАН ХРИСТИЋ”

11400 Младеновац, Краља Петра Првог 175
тел. 11/8244-191, 011/8238-668
e-mail: muzicka.skola.mladenovac@gmail.com

Оглас објављен 27.05.2020. године у публикацији „Послови”, за радно место секретара школе, поништва се у целости.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„СТЕВАН ХРИСТИЋ”

11400 Младеновац, Краља Петра Првог 175
тел. 11/8244-191, 011/8238-668
e-mail: muzicka.skola.mladenovac@gmail.com

Секретар
УСЛОВИ: Потребно је да кандидат има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања
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(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
- др. закони, 10/2019, 27/2018 - др. закони и
6/2020) и то: да је стекао високо образовање
из области правних наука: 1. на студијама другог степена или 2. на основним студијама од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Општи услови прописани су
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр.
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 27/2018
- др. закони и 6/2020). Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 1. одштампан и
попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја; 2. радну биографију; 3.
доказ о стеченом одговарајућем образовању: а)
оверена копија дипломе о завршеним основним
академским студијама из области правних наука
и оверена копија дипломе о завршеним студијама другог степена из области правних наука за
кандидате који су стицали образовање по прописима који су уређивали високо образовање
након 10.09.2005. године, односно: б) оверена
копија дипломе о завршеним основним студијама из области правних наука у трајању од најмање четири године за кандидате који су стицали образовање по прописима који су уређивали
високо образовање до 10.09.2005. године; 4.
уверење о држављанству (оригинал или оверена копија, не старија од 6 месеци); 5. извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена
копија, не старија од 6 месеци); 6. уверење о
неосуђиваности прибављено од надлежног органа МУП-а Републике Србије (оригинал или оверена копија, не старија од 6 месеци); 7. доказ
о знању српског језика издат од одговарајуће
високошколске установе, осим за кандидате који
су на српском језику стекли одговарајуће образовање; 8. доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и
ученицима - лекарско уверење (необавезно); 9.
доказ да су положили стручни испит за секретара, правосудни или стручни испит за запослене у
органима државне управе или државни стручни
испит, односно да имају лиценцу за секретара
(необавезно). Пријавни формулар и потребна
документација (тачке 1-7) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности (тачка 8) прибавља
се пре закључења уговора о раду. 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 установи у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Конкурсна комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни
однос из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања, у року од 8 дана од
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати
који су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана
упућују се на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за 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 и доноси решење о избору кандидата у року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Потребна документа се
подносе препорученом пошиљком или лично на
адресу школе: Основна музичка школа „Стеван
Христић”, Младеновац, Краља Петра Првог 175,
са назнаком „За конкурс - секретар школе”. Ближе информације о конкурсу могу се добити на
контакт телефоне: 011/8244-191 и 011/8238-668.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 305

Референт за правне, кадровске
и административне послове
(администратор архиве)
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, знање рада
на рачунару. Уз пријаву са биографским подацима кандидати треба да приложе: фотокопију
извода из матичне књиге рођених, фотокопију
дипломе о завршеној школи - оригинале на
увид. Рок за пријављивање кандидата на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити разматране. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса доставити
на адресу: Саобраћајни факултет, Служби за
опште послове - пријава на конкурс, 11000 Београд, Војводе Степе 305.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „БЕОГРАД”
11000 Београд, Делиградска 31
тел. 011/2684-544

Оглас објављен 27.05.2020. године у публикацији „Послови”, поништава се за радна места:
наставник вежби педијатрије са негом и наставник хемије, са 60% радног времена. У осталом
делу текст огласа остаје непромењен.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Наставник у звању редовног
професора за ужу научну област
Настава хемије
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат
из научне области за коју се кандидат бира и
други услови на основу Закона о високом образовању, Статута Хемијског факултета и осталих
општих аката Хемијског факултета и Универзитета у Београду. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак радова, диплома о одговарајућој
школској спреми, потврда надлежног органа да
кандидат није осуђиван са правним последицама за кривична дела у смислу Закона о високом
образовању и остало), достављају се на адресу:
Хемијски факултет у Београду, Студентски трг
12-16, у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса.

СРЕДЊА ШКОЛА
Барајево, Светосавска 4а
тел. 011/8300-426, 011/8300-206

Наставник математике

са непуним радним временом 83,67%
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове у складу са чланом 139 и да поседују одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и 142
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/17, 88/17,
10/19, 6/20) и Правилником о степену и врсти
образовања наставника из општеобразовних
предмета, стручних сарадника и васпитача у
стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 8/15, 11/16): високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: (1)
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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; доказ да кандидат има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу са ЕСПБ (оригинал или оверена
фотокопија потврде - уверење одговарајуће
високошколске установе о броју остварених
бодова, односно положеним испитима из психологије и педагогије, или оверена копија уверења о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу), за оне који ово образовање
поседују. Закон по члану 142 став 2 дозвољава
да ово образовање наставник обавезно стекне
у року од једне, а највише две године од дана
пријема у радни однос, као услов за полагање
испита за лиценцу.

Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене
послове
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове у складу са чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” број 88/17, 88/17, 10/19, 6/20) и то: да
имају одговарајуће образовање: високо образовање, дипломирани економиста, 1) на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који је
уређивао 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.

Техничар одржавања
информационих система
и технологија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове у складу са чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/17, 88/17, 10/19, 6/20), и то: да
имају одговарајуће образовање: средње образовање, IV степен стручне спреме (електротехничке струке).

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове у складу са чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” бр. 88/17, 88/17, 10/19, 6/20): основно образовање.
ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примања
мита или давања мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе,
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против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна језик
на коме се остварује васпитно-образовни рад. У
складу са чланом 154 став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања, кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, а
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Потпуном пријавом сматра се пријава
која садржи: попуњен и одштампан пријавни
формулар на званичној страници Министарства
просвете, биографију (CV), оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, уверење из казнене евиденције МУП-а
(оригинал или оверена фотокопија, не старије
од 6 месеци) 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
насиља у породици, одузимања малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давања мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; уверење о држављанству (оригинал или оверена
фотокопија, не старије од 6 месеци), извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), доказ
одговарајуће високошколске установе о познавању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће образовање
није стечено на српском језику (оригинал или
оверена фотокопија). Доказ да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, изабрани кандидат
ће доставити пре закључења уговора о раду.
Избор се врши у складу са Законом о основама
система образовања и васпитања. У поступку
одлучивања о избору кандидата, кандидати
изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања. Пријаве, запечаћене у
коверти, са назнаком „За конкурсну комисију
- не отварати” доставити лично или слати на
адресу: Средња школа у Барајеву, Светосавска 4а, 11460 Барајево. Телефони за контакт:
011/8300-426, 011/8300-206. Рок за пријваљивање на оглас је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне и пријаве неће се узимати у
разматрање.

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА
ШКОЛА
11000 Београд, Југ Богданова 28

Наставник биологије
УСЛОВИ: Кандидат треба да има: 1) одговарајуће образовање; 2) психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречана
безусловна казна 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 дру-

гих добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик
и језик на којем остварује образовно-васпитни
рад. 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 тачке 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. Образовање наставника предметне наставе: одговарајуће високо
образовање за обављање послова наставника и знање српског језика на којем се остварује образовно-васпитни рад, прописано је
чл. 140, 141 и 142 Закона о основама система
образовања и васпитања: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: (1) студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; (2)
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; 3) лице из става
1 тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета, 4) степен и врста образовања
наставника и стручних сарадника прописани
су 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 - испр., 13/2016,
2/2017, 13/2018 и 7/2019): тачка 12) биологија:
професор биологије: дипломирани молекуларни биолог и физиолог, дипломирани биолог,
професор биологије - хемије, дипл. професор
биологије и хемије, дипломирани биолог за екологију и заштиту животне средине, дипломирани биолог - смер заштита животне средине,
дипломирани биолог заштите животне средине, дипломирани биолог-еколог, дипломирани
професор биологије, дипломирани професор
биологије-мастер, дипломирани биолог-мастер, дипломирани молекуларни биолог-мастер,
дипломирани проф биологије-хемије-мастер,
мастер биолог, мастер професор биологије. 1)
Обавезно образовање, за наставнике, из чл.
140 закона је 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. Наведено образовање 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. 2) Послове наставника и стручног сарадника, према чл. 141 став 7.
Закона, може да обавља лице које је стекло
средње, више или високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпити рад
или је положило испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе.
Докази о испуњености услова за пријем у радни однос и обављање послова на упражњеним
радним местима, прописани чланом 139 Закона
о основама система образовања и васпитања
из тачке 1), 3), 4), 5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља
се пре закључења уговора о раду. Уз пријаву
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на конкурс учесник конкурса доставља: кратку биографију; оригинал или оверену фотокопију дипломе којом потврђује стручну спрему;
оригинал или оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту уколико га кандидат поседује, а уколико немају положен стручни испит, учесници конкурса доставају и оригинал или оверену фотокопију исправе којом
доказују да имају 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; оригинал или
оверену фотокопију; уверење о држављанству
Републике Србије; извод из матичне књиге
рођених; фотокопију или очитану личну карту; уверење МУП-а да лице није осуђивано са
правним последицама у смислу чл. 139 став 1
тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања издато након расписивања
конкурса, уверење да против лица није покренут кривични поступак; потврда Повереника за
заштиту равноправности да се против лица не
води поступак за заштиту од дискриминације.
Диплома издата на српском језику је доказ да
кандидат зна српски језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају школи. Учесник конкурса који не жели сам да прибави и достави доказе о испуњености услова који се могу
прибавити по службеној дужности, попуњава
изјаву у којој дају сагласност да се његов ЈМБГ
користи искључиво у сврху прикупљања података који се односе на доказе које учесник конкурса не жели сам прибавити (нпр. уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених...). Формулар изјаве се може преузети на
званичној интернет страници школе или у згради Угоститељско-туристичке школе у Београду,
у периоду од 08.00 до 14.00 часова и доставља
попуњена и потписана изјава уз потребну документацију, благовремено, на адресу школе.
Документација се предаје или путем поште
доставља на наведену адресу. Неблаговремене пријаве као и пријаве са непотпуном и од
стране јавног бележника неовереном документацијом, неће бити узете у разматрање.

ОШ „КНЕГИЊА МИЛИЦА”
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 78
тел. 064/8085-302

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

Наставник енглеског језика
Наставник хемије
Наставник српског језика
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице под условима прописаним
чл. 139 Закона о основама система образовања
и васпитања; да има одговарајуће образовање
из чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника о степену
и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи.

Чистачица

2 извршиоца
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице под условима прописаним
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чл. 139 Закона о основама система образовања
и васпитања и Уредбом о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама
у јавном сектору; да има I степен стручне спреме - основно образовање.
ОСТАЛО: Кандидат треба да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за 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 и
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар
преузет са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије и заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају установи:
доказ о одговарајућем образовању (оригинал
или оверену фотокопију дипломе односно уверења о дипломирању), доказ 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 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, не старије од 6
месеци (оригинал или оверену фотокопију); уверење о држављанству Републике Србије не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); доказ да знају српски језик и језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад уколико одговарајуће образовање није стечено на
српском језику; кратку биографију са адресом и
контакт телефоном - CV. Лекарско уверење да
кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује
директор школе. Комисија утврђује испуњеност
услова за пријем у радни однос у року од 8 дана
од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од 8
дана упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Конкурна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана
од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима
са листе и доноси решење о избору кандидата
у року од 8 дана од дана обављеног разговора
са кандидатима. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са ученицима - лекарско уверење подноси се
пре закључења уговора о раду. Пријавни формулар са документацијом доставити лично или
путем поште на наведену адресу са назнаком
„За конкурс”. Достављени подаци обрађиваће
се у складу са Законом о заштити података о
личности у сврху обраде података у конкурсном
поступку.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИЛИЈА ГАРАШАНИН”

11306 Гроцка
Булевар револуције 11
тел. 011/8501-235
e-mail: os.i.garasanin@gmail.com

Наставник разредне наставе
у продуженом боравку

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и следеће услове: високо образовање
(учитељски факултет): на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије), на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; да испуњавају остале услове прописане чланом 139 став 1 тач. 1, 2, 3,
4 и 5 Закона о основама система образовања
и васпитања: неосуђиваност правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће; за 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 да за кандидате није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; знање
српског језика. Кандидат уз пријаву прилаже:
одштампан и попуњен пријавни формулар са
сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, www.mpn.gov.rs; краћу биографију; оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; доказ о
поседовању држављанства Републике Србије
(уверење о држављанству); кандидат који је
стекао образовање по прописима који уређују
високо образовање почев од 10.09.2005. године, дужан је да достави потврду да ли се ради
о студијама првог или другог степена са своје
високошколске установе (уколико се не може
јасно видети на дипломи); извод из матичне
књиге рођених; доказ да знају језик на ком
се остварује образовно-васпитни рад - српски
језик (у обавези су да доставе само они кандидати који образовање нису стекли на српском
језику, а доказује се потврдом одговарајуће
образовне установе да је кандидат положио
испит из српског језика); лекарско уверење
подноси само изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду; уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања доставља кандидат уз пријаву на конкурс; уверење надлежног органа - суда да се против
кандидата не води истрага нити да је подигнута оптужница - доставља кандидат уз пријаву
на конкурс. Наведена документа не смеју бити
старија од 6 месеци, а приложене фотокопије
морају бити оверене од надлежног органа као
доказ да су верне оригиналу. Пријаве се достављају секретаријату ОШ „Илија Гарашанин”
у Гроцкој, лично или поштом на наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве као и
пријаве са неовереном документацијом неће
се разматрати. Пријаве слати на горе наведену адресу са назнаком „За конкурс”, лично или
препорученом поштом. За додатне информације обратите се секретаријату школе на телефон: 011/8501-235.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„РУЂЕР БОШКОВИЋ”

на конкурс слати на адресу: Прва спортска
кошаркашка гимназија - Колеџ Београд, Стјепана Супанца 15а, 11250 Железник, Београд
или на имејл-адресу: office@koledz-beograd.
edu.rs, у скенираној форми.

Директор

ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉИЦА МАРИЈА”

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

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове прописане чланом 139 и чланом 140 ст.
1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18
- др. закони, 10/2019 и 6/20): да има одговарајуће образовање предвиђено чланом 140 ст.
1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања; да има дозволу за рад - лиценца
(положен стручни испит за наставника, педагога или психолога); да има обуку и положен
испит за директора установе; да има најмање 8
година рада у школи 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 правоснажном пресудом
за кривично деле за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита иии
давања мита, за кривлчна дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за кога није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (прибавља школа службеним путем); да има држављанство
Републике Србије; зна српски језик и језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад.
Биографију слати искључиво на имејл-адресу: konkurs@boskovic.edu.rs, у року од 8 дана
од дана објављивања огласа, а кандидати који
уђу у ужи избор накнадно ће доставити осталу
потребну документацију.

ПРВА СПОРТСКА КОШАРКАШКА
ГИМНАЗИЈА
КОЛЕЏ БЕОГРАД
11250 Београд, Стјепана Супанца 15а
e-mail: office@koledz-beograd.edu.rs

Секретар школе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог на боловању
преко 60 дана
УСЛОВИ: Уз пријаву приложити: биографију,
уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном
правосудном или државном стручном испиту
(уколико кандидат поседује неки од та два);
дипломирани правник - мастер или дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од
најмање четири године по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. октобра
2005. Секретар који нема положен стручни
испит за секретара дужан је да положи стручни испит за секретара у року од две године
од дана заснивања радног односа; секретар
који има положен правосудни испит или положен стручни испит за запослене у органима
државне управе или државни стручни испит не
полаже испит за секретара. Додатни услови:
обавезно познавање енглеског језика (говорни
и писани - напредни ниво). Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као
и документација која није у складу са наведеним, неће се узети у разматрање. Пријаве
Бесплатна публикација о запошљавању

11212 Београд - Овча, Михаја Еминескуа 65
тел. 011/2731-495

Наставник физичког
и здравственог васпитања
80% радног времена

УСЛОВИ: висока стручна спрема на основу члана 140 и члана 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018 - други закон 10/2019 и
6/2020), Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17,
3/17, 13/18 и 11/19), Правилника о организацији и систематизацији послова у ОШ „Краљица
Марија”, посебни услови из Закона о основама
система образовања и васпитања, члан 139
(„Сл. гласник РС”, 88/2017, 27/2018 - др. закон,
10/2019, 6/2020).

Референт за финансијскорачуноводствене послове
50% радног времена

УСЛОВИ: средња стручна спрема према Правилнику о организацији и систематизацији
послова у ОШ „Краљица Марија”, посебни услови из Закона о основама система образовања и
васпитања, члан 139 („Сл. гласник РС”, 88/2017,
27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити:
попуњен пријавни формулар који се налази на
званичној страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; радну биографију; доказ о стручној спреми (оверена копија
дипломе, за радно место наставника физичког
и здравственог васпитања доказ о броју бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и професионалне праксе); уверење
о неосуђиваности издато од МУП-а; уверење о
држављанству (оригинал или оверена копија);
извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена копија); доказ који се односи на психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом подноси се приликом пријема у
радни однос. Пријаве послати поштом (са назнаком за које радно место се конкурише) или их
доставити на адресу школе: Михаја Еминескуа
65, 11212 Овча - Београд, а ближе информације
се могу добити на број телефона: 011/2731495. Рок за пријављивање је осам дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ
ВАСПИТАЊА
11030 Београд, Благоја Паровића 156

Наставник у звање ванредног
професора за ужу научну област
Науке физичког васпитања,
спорта и рекреације - предмет
Теорија и технологија кондиције
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају завршено
високо образовање на студијама трећег степена
(докторске академске студије), по пропису који

уређује високо образовање почев од 10.9.2005
године, односно стечен научни назив доктора
наука по пропису који је уређивао високо образовање до 10.9.2005. године. Кандидати треба
да имају способност за наставни рад, да имају
објављене научне радове од значаја за развој
науке, у ужој научној области у међународним
или водећим часописима са рецензијама, да
имају оригинално стручно остварење, руковођење, односно учешће у научним пројектима,
објављен уџбеник или монографију, практикум
или више радова саопштених на међународним
или домаћим научним скуповима, у складу са
прописима којима је уређена област високог
образовања. Кандидати треба да испуне и друге услове прописане одредбама Закона о високом образовању, Правилника о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Критеријума за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду,
Статута Факултета, Правилника о организацији
и систематизацији послова на Факултету и Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања и заснивања радног односа
наставника и сарадника Факултета.

Наставник у звање ванредног
професора за ужу научну област
Науке физичког васпитања, спорта
и рекреације - предмет Теорија
и методика атлетике
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају завршено
високо образовање на студијама трећег степена
(докторске академске студије), по пропису који
уређује високо образовање почев од 10.9.2005.
године, односно стечен научни назив доктора
наука по пропису који је уређивао високо образовање до 10.9.2005. године. Кандидати треба
да имају способност за наставни рад, да имају
објављене научне радове од значаја за развој
науке, у ужој научној области у међународним
или водећим часописима са рецензијама, да
имају оригинално стручно остварење, руковођење, односно учешће у научним пројектима,
објављен уџбеник или монографију, практикум
или више радова саопштених на међународним
или домаћим научним скуповима, у складу са
прописима којима је уређена област високог
образовања. Кандидати треба да испуне и друге услове прописане одредбама Закона о високом образовању, Правилника о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Критеријума за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду,
Статута Факултета, Правилника о организацији
и систематизацији послова на Факултету и Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања и заснивања радног односа
наставника и сарадника факултета.

Асистент за ужу научну област
Науке физичког васпитања, спорта
и рекреације - предмет Теорија и
методика физичког васпитања
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају завршено
високо образовање на студијама првог степена - Факултет спорта и физичког васпитања, са
просечном оценом најмање осам и морају имати статус студента докторских академских студија. Кандидати треба да имају способност за
наставни рад, као и да испуњавају друге услове
прописане одредбама Закона о високом образовању, Статута Факултета и Универзитета,
Правилника о организацији и систематизацији
послова на Факултету и Правилника о начину,
поступку и ближим условима стицања звања и
заснивања радног односа наставника и сарадника Факултета.
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Наставник у звање доцента за
ужу научну област Страни језици
у физичком васпитању, спорту и
рекреацији - предмет Енглески језик
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају завршено
високо образовање на студијама трећег степена
(докторске академске студије), по пропису који
уређује високо образовање почев од 10.9.2005.
године, односно стечен научни назив доктора
наука по пропису који је уређивао високо образовање до 10.9.2005. године. Кандидати треба
да имају способност за наставни рад, да имају
објављене научне, односно стручне радове у
научним часописима или зборницима са рецензијама и да имају остварене резултате у развоју
научно-наставног подмлатка. Кандидати треба
да испуне и друге услове прописане одредбама Закона о високом образовању, Правилника
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Београду, Правилника о минималним условима
за стицање звања наставника на Универзитета у Београду, Критеријума за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду, Статута Факултета, Правилника о организацији и
систематизацији послова на Факултету и Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања и заснивања радног односа
наставника и сарадника факултета.

Наставник у звање доцента за ужу
научну област Науке физичког
васпитања, спорта и рекреације
- предмет Теорија и методика
ритмичке гимнастике
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају завршено
високо образовање на студијама трећег степена
(докторске академске студије), по пропису који
уређује високо образовање почев од 10.9.2005.
године, односно стечен научни назив доктора наука по пропису који је уређивао високо образовање
до 10.9.2005. године. Кандидати треба да имају
способност за наставни рад, да имају објављене
научне односно стручне радове у научним часописима или зборницима са рецензијама и да имају
остварене резултате у развоју научно-наставног
подмлатка. Кандидати треба да испуне и друге
услове прописане одредбама Закона о високом
образовању, Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилника о минималним условима за стицање звања наставника
на Универзитета у Београду, Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Статута Факултета, Правилника о организацији и систематизацији послова на Факултету и
Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања и заснивања радног односа
наставника и сарадника факултета.

Наставник у звање доцента за ужу
научну област Науке физичког
васпитања, спорта и рекреације предмет Корективна гимнастика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају завршено
високо образовање на студијама трећег степена
(докторске академске студије), по пропису који
уређује високо образовање почев од 10.9.2005.
године, односно стечен научни назив доктора
наука по пропису који је уређивао високо образовање до 10.9.2005. године. Кандидати треба
да имају способност за наставни рад, да имају
објављене научне односно стручне радове у
научним часописима или зборницима са рецензијама и да имају остварене резултате у развоју
научно-наставног подмлатка. Кандидати треба
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да испуне и друге услове прописане одредбама Закона о високом образовању, Правилника
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Београду, Правилника о минималним условима
за стицање звања наставника на Универзитета у Београду, Критеријума за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду, Статута Факултета, Правилника о организацији и
систематизацији послова на Факултету и Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања и заснивања радног односа
наставника и сарадника факултета.
ОСТАЛО: Потребна документација: пријава
на конкурс, биографија, списак објављених
научних радова, оригинал радови, фотокопије диплома о завршеним претходним степенима студија са просечном оценом и стеченом
научном називу доктора наука из одговарајуће
научне области, потписана изјава о изворности (преузети са сајта Универзитета у Београду
http: //www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.
php правилници наставници образац 5). Рок за
пријаву је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се достављају на адресу: Београд,
Благоја Паровића 156. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ОДРАСЛИХ „БРАЋА СТАМЕНКОВИЋ”
11000 Београд, Митрополита Петра 8
тел. 011/2763-040

Наставник српског језика
и књижевности
са 50% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу са чл. 140 став 1 и 2 Закона о
основама система образовања и вапитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/19 и 6/20)
и у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,
2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) и да испуњава услове
прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: одштампан и читко попуњен
пријавни формулар који се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, оригинал или оверену копију дипломе о завршеном одговарајућем
образовању, уверење да кандидат није осуђиван
за кривична дела утврђена у чл. 139 ст. 1. тач.
3 Закона о основама система образовања и васпитања (издато у МУП-у), уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге
рођених, доказ о познавању српског језика (осим
кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на српском језику), кратку биографију.
Доказ који се односи на психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом подноси
се приликом пријема у радни однос. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Пријаве се подносе поштом или лично
у секретаријату школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА „14. ОКТОБАР”
11504 Барич, Обреновачки пут 132
тел. 011/8701-213, факс: 8700-512

Стручни сарадник - логопед
50% радног времена

Радник на одржавању хигијене
51% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће
услове: 1. да има одговарајуће образовање
у складу са чл. 139 и 140 Закона о основама
образовања и васпитања, према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника; 1а) за
место радника на одржавању хигијене: завршена основна школа; 2. да има физичку, психичку 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 кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство Републике Србије, 5. да зна српски језик на коме
остварује образовно-васпитни рад. За пријаву
на конкурс уз кратку биографију достављају се
докази о испуњености услова из тачака 1, 3, 4
и 5: оригинал или оверена фотокопија дипломе
или уверење не старије од шест месеци; оригинал уверење о неосуђиваности надлежне полицијске управе; оригинал уверење да се против
кандидата не води кривични поступак и да није
покренута истрага надлежног суда; уверење о
држављанству, оригинал или оверена фотокопија не старија од шест месеци; да је диплома
или уверење издато на српском језику, односно потврда установе која је издала диплому да
је кандидат пратио наставу на српском језику, осим за кандидате који су на српском језику стекли одговарајуће образовање. Доказ из
тачке 2 прибавља се пре закључења уговора.
Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије, а потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом потребно је доставити установи у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса. Конкурсна документација подноси се препорученом пошиљком или лично на адресу школе. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у
обзир. Конкурс спроводи Конкурсна комисија
именована одлуком директора дел. број 158 од
10.02.2020. године. Решење о избору кандидата по објављеном конкурсу у листу „Послови” донеће се у складу са чланом 154 Закона
о основама система образовања и васпитања.
Сва додатна обавештења кандидати могу добити путем телефона 011/8701-213, 011/8700-512
сваког дана од 9 до 14 часова.

ВИСОКА ШКОЛА ЗА ПОСЛОВНУ
ЕКОНОМИЈУ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО
11000 Београд, Митрополита Петра 8
тел. 063/1028-003
e-mail: info@vspep.edu.rs

Секретар школе

са пуним/непуним радним временом
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште
услове предвиђене Законом о раду, као и
посебне услове предвиђене општим актима
послодавца. Посебни услови: правни факултет; правосудни испит; знање енглеског језика; познавање рада на рачунару; минимум 2
године радног искуства на истим или сличним
пословима.
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс; биографија; оверена
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фотокопија диплома о стеченом високом образовању; уверење о положеном правосудном
испиту; извод из матичне књиге рођених; фотокопија личне карте; уверење о држављанству
и потврда надлежног органа да кандидат није
осуђиван. Конкурсна документација се доставља искључиво у фотокопији. Пожељно је
слање и конкурисање путем имејла. Изабрани
кандидат приликом заснивања радног односа
доставља оверене фотокопије, не старије од 6
месеци. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Биће контактирани само кандидати
који уђу у ужи избор. Пријаве слати на адресу:
Висока школа за пословну економију и предузетништво, 11000 Београд, Митрополита Петра.
Телефон за информације: 063/102-8003.

Асистент за менаџмент
и предузетништво
4 извршиоца

Сарадник у настави за социологију
3 извршиоца

ВИСОКА ШКОЛА ЗА ПОСЛОВНУ
ЕКОНОМИЈУ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Наставник за примењену математику

11000 Београд, Митрополита Петра 8
тел. 063/1028-003
e-mail: info@vspep.edu.rs

Наставник за примењену математику

УСЛОВИ: Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс; биографија; оверена фотокопија диплома о стеченом високом
образовању; уверење о положеном правосудном испиту; извод из матичне књиге рођених;
фотокопија личне карте; уверење о држављанству и потврда надлежног органа да кандидат
није осуђиван. Конкурсна документација се
доставља искључиво у фотокопији. Пожељно
је слање и конкурисање путем имејла. Изабрани кандидат приликом заснивања радног односа доставља оверене фотокопије, не старије од
6 месеци. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Биће контактирани само кандидати
који уђу у ужи избор. Пријаве слати на адресу:
Висока школа за пословну економију и предузетништво, 11000 Београд, Митрополита Петра
8. Телефон за информације: 063/102-8003.

Наставник за економију

Асистент за примењену математику

ШКОЛА ЗА УЧЕНИКЕ ОШТЕЋЕНОГ
ВИДА „ВЕЉКО РАМАДАНОВИЋ”

Наставник за економију

Асистент за примењену математику

5 извршилаца

са непуним радним временом
5 извршилаца

Асистент за економију
5 извршилаца

Асистент за економију

са непуним радним временом
2 извршиоца

Сарадник у настави за економију
12 извршилаца

Сарадник у настави за економију
са непуним радним временом
3 извршиоца

Наставник за финансије, банкарство
и осигурање
5 извршилаца

Наставник за финансије, банкарство
и осигурање
са непуним радним временом
2 извршиоца

Асистент за менаџмент
и предузетништво

са непуним радним временом
2 извршиоца

Сарадник у настави за менаџмент
и предузетништво
9 извршилаца

Сарадник у настави за менаџмент
и предузетништво
са непуним радним временом
4 извршиоца
2 извршиоца

са непуним радним временом
2 извршиоца
2 извршиоца

са непуним радним временом
2 извршиоца

Сарадник у настави за примењену
математику
2 извршиоца

Сарадник у настави за примењену
математику
са непуним радним временом
2 извршиоца

Наставник за грађанско-правну
3 извршиоца

Наставник за грађанско-правну
са непуним радним временом
2 извршиоца

Асистент за грађанско-правну
2 извршиоца

Сарадник у настави за грађанскоправну
3 извршиоца

Асистент за финансије, банкарство
и осигурање

Наставник за јавно-правну
и теоријско-правну

Асистент за финансије, банкарство
и осигурање

Наставник за јавно-правну
и теоријско-правну

7 извршилаца

4 извршица

са непуним радним временом
2 извршиоца

са непуним радним временом
3 извршиоца

Сарадник у настави за финансије,
банкарство и осигурање

Асистент за јавно-правну
и теоријско-правну

Сарадник у настави за финансије,
банкарство и осигурање

Сарадник у настави за јавно-правну
и теоријско-правну

11 извршилаца

са непуним радним временом
4 извршиоца

Наставник за менаџмент
и предузетништво
4 извршиоца

Наставник за менаџмент и
предузетништво

са непуним радним временом
6 извршилаца
Бесплатна публикација о запошљавању

2 извршиоца

3 извршиоца

Наставник за социологију
3 извршиоца

Наставник за социологију

са непуним радним временом
2 извршиоца

Асистент за социологију
2 извршиоца

11080 Земун, Цара Душана 143

Дефектолог у посебним условима
(наставник/васпитач)
9 извршилаца

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у
радни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС” број 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС,
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење),
кандидати морају да испуњавају услове прописане чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 27/2018
- др. закони и 6/2020) и то да: 1) имају одговарајуће образовање прописано чланом 140 став
1 и 2 и чланом 141 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/18 - др. закони, 10/2019, 27/2018
- др. закон и 6/2020 - даље Закон), односно
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
тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене
студије првог степена из научне односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета; да има степен и врсту образовања у складу са чланом 3 став 1 и 3, чланом 7
став 4 тачке 4) и 10) и чланом 9 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” бр.
17/2018) и у складу са чланом 9 тачка 8 Правилника о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама за ученике лако ментално
ометене у развоју („Сл. гласник РС - Просветнигласник”, бр. 1/95, 24/2004, 10/2009, 2/2012
и 11/2016). Обавезно образовање лица из члана 140 Закона је образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено
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на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова, од
којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
и шест бодова праксе у установи у складу са
Европским системом преноса бодова. Наставник који је у току студија положио испит из
педагогије и психологије или положио стручни
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да
има образовање из чл. 142 ст. 1 Закона, кандидат који нема образовање из члана 142 ст.
1 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; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да лице није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, 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 под 1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве
на конкурс, а доказ под тачком 2) прибавља
се пре закључења уговора о раду. Уз пријаву
на конкурс кандидати су дужни да приложе
следећудокументацију: попуњен и одштампан
пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; биографију (CV)
са контакт подацима; доказ о одговарајућем
образовању - оверен препис/фотокопију
дипломе (кандидати који су завршили мастер
студије достављају и диплому основних академских студија); уверење о неосуђиваности извод из казнене евиденције МУП-а (оригинал
или оверена копија), не старије од 6 месеци;
уверење о држављанству (оригинал или оверена копија), не старије од 6 месеци; извод из
матичне књиге рођених (оригинал илиоверена
копија), издат на прописаном обрасцу са холограмом. За лица која нису стекла образовање
на српском језику - доказ о положеном испиту
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење)
доставља изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду. У поступку одлучивања
о избору кандидата, конкурсна комисија врши
ужи избор кандидата који се упућују на психолошку процену способноси за рад са децом
и ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Пријава на конкурс мора садржати актуелни број телефона и тачну адресу
пребивалишта кандидата. Пријавни формулар
са конкурсом траженим документима којима се
доказује испуњеност услова конкурса доставити
поштом или личнона адресу: Школа за ученике
оштећеног вида „Вељко Рамадановић”, 11080
Земун, Цара Душана 143, у затвореној коверти са назнаком: „За конкурс - за радно место
дефектолог у посебним условима (наставник/
васпитач)”. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса у листу „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање. Подаци који се прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху
обраде података у конкурсном поступку, у складу са Законом о заштити података о личности
(„Сл. гласник РС”, бр. 87/18).
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у посебним условима
УСЛОВИ: средње образовање у трајању од 4
године (медицинска сестра - техничар).
ОСТАЛО: Поред општих услова за пријем у
радни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС” бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС,
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење),
кандидати морају да испуњавају услове прописане чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 27/2018
- др. закони и 6/2020) и то да: 1) имају одговарајуће образовање, у складу са Правилником о
организацији и систематизацији послова и радних места у Школи за ученике оштећеног вида
„Вељко Рамадановић” у Земуну - за сва радна
места и Правилником о степену и врсти обаразовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС
- Просветни гласник”, бр. 17/2018) - за радно
место медицинске сестре у посебним условима;
2) психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3) нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4)
држављанство Републике Србије; 5) да знају
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености
услова под 1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2) прибавља
се пре закључења уговора о раду. Уз пријаву
на конкурс кандидати су дужни да приложе
следећу документацију: попуњен и одштампан
пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, биографију (CV)
са контакт подацима, доказ о одговарајућем
образовању: оверен препис/фотокопију дипломе за радна места под тачкама 1 и 2, за радно
место под тачком 3 оверен препис / фотокопију
сведочанства о завршеном основном образовању, уверење о неосуђиваности - извод из
казнене евиденције МУП-а (оригинал или оверена копија), не старије од 6 месеци; уверење о
држављанству (оригинал или оверена копија),
не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге
рођених (оригинал илиоверена копија), издат
на прописаном обрасцу са холограмом. Доказ
о знању српског језика достављају само кандидати који одговарајуће образовање нису стекли
на српском језику. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима (лекарско уверење) доставља изабрани кандидат пре закључивања
уговора о раду. У поступку одлучивања о избору кандидата, Конкурсна комисија врши ужи
избор кандидата који се упућују на психолошку процену способноси за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Пријава на конкурс мора садржати
актуелни број телефона и тачну адресу пребивалишта кандидата. Пријавни формулар са конкурсом траженим документима којима се доказује
испуњеност услова доставити поштом или лично на адресу: Школа за ученике оштећеног вида
„Вељко Рамадановић” 11080 Земун, Цара Душа-

на 143, у затвореној коверти са назнаком „За
конкурс - за радно место ______ (навести за које
радно место се конкурише)”. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса
у листу „Послови”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање. Подаци
који се прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку, у складу са Законом о заштити података о
личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18).

Домар/мајстор одржавања

у посебним условима (домар-возач)
УСЛОВИ: средње образовање, возачка дозвола
Б категорије; поседовање знања/способности
за обављање столарских, браварских, лимарских, водоинсталатерских и електричарских
послова.
ОСТАЛО: Поред општих услова за пријем у
радни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”, број 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС,
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење),
кандидати морају да испуњавају услове прописане чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 27/2018
- др. закони и 6/2020) и то да: 1) имају одговарајуће образовање у складу са Правилником о
организацији и систематизацији послова и радних места у Школи за ученике оштећеног вида
„Вељко Рамадановић” у Земуну - за сва радна
места и Правилником о степену и врсти обаразовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС
- Просветни гласник”, бр. 17/2018) - за радно
место медицинске сестре у посебним условима;
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) држављанство Републике
Србије, 5) да знају српски језик и језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад. Докази о
испуњености услова под 1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2) прибавља се пре закључења уговора о
раду. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни
да приложе следећу документацију: попуњен и
одштампан пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
биографију (CV) са контакт подацима; доказ
о одговарајућем образовању: оверен препис/
фотокопију дипломеза радна места под тачкама 1 и 2, за радно место под тачком 3 - оверен
препис / фотокопију сведочанства о завршеном
основном образовању; уверење о неосуђиваности - извод из казнене евиденције МУП-а,
(оригинал или оверена копија), 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), издат на прописаном
обрасцу са холограмом. Доказ о знању српског
језика достављају само кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на српском
језику. Доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и
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ученицима (лекарско уверење) доставља изабрани кандидат пре закључивања уговора о
раду. У поступку одлучивања о избору кандидата, Конкурсна комисија врши ужи избор кандидата који се упућују на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Пријава на конкурс мора садржати актуелни број
телефона и тачну адресу пребивалишта кандидата. Пријавни формулар са конкурсом траженим документима којима се доказује испуњеност
услова доставити поштом или лично на адресу: Школа за ученике оштећеног вида „Вељко
Рамадановић”, 11080 Земун, Цара Душана 143,
у затвореној коверти са назнаком „За конкурс за радно место ______ (навести радно место за
које се конкурише)”. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања конкурса у листу
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Подаци који
се прикупљају биће искоришћени искључиво у
сврху обраде података у конкурсном поступку, у
складу са Законом о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18).

Чистачица

у посебним условима рада
УСЛОВИ: основно образовање.
ОСТАЛО: Поред општих услова за пријем у
радни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”, број 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС,
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење),
кандидати морају да испуњавају услове прописане чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 27/2018
- др. закони и 6/2020) и то да: 1) имају одговарајуће образовање у складу са Правилником о
организацији и систематизацији послова и радних места у Школи за ученике оштећеног вида
„Вељко Рамадановић” у Земуну - за сва радна
места и Правилником о степену и врсти обаразовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС
- Просветни гласник”, бр. 17/2018) - за радно
место медицинске сестре у посебним условима;
2) психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике
Србије, 5) да знају српски језик и језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад. Докази о
испуњености услова под 1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2) прибавља се пре закључења уговора о
раду. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни
да приложе следећу документацију: попуњен и
одштампан пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
биографију (CV) са контакт подацима; доказ
о одговарајућем образовању: оверен препис/
фотокопију дипломе за радна места под тачкама 1 и 2, за радно место под тачком 3 - оверен
препис/фотокопију сведочанства о завршеном
основном образовању, уверење о неосуђиваБесплатна публикација о запошљавању

ности - извод из казнене евиденције МУП-а,
(оригинал или оверена копија), 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), издат на прописаном обрасцу
са холограмом. Доказ о знању српског језика
достављају само кандидати који одговарајуће
образовање нису стекли на српском језику. Доказ о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) доставља изабрани
кандидат пре закључивања уговора о раду. У
поступку одлучивања о избору кандидата, Конкурсна комисија врши ужи избор кандидата који
се упућују на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Пријава на конкурс мора садржати актуелни број телефона и
тачну адресу пребивалишта кандидата. Пријавни формулар са конкурсом траженим документима којима се доказује испуњеност услова
доставити поштом или лично на адресу: Школа
за ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић”, 11080 Земун, Цара Душана 143, у затвореној коверти са назнаком „За конкурс - за радно место _____ (навести радно место за које
се конкурише)”. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања конкурса у листу
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Подаци који
се прикупљају биће искоришћени искључиво у
сврху обраде података у конкурсном поступку,
у складу са Законом о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18).

Наставник предметне наставе
у посебним условима
(наставник руског језика)

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у
радни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС” број 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС,
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење),
кандидати морају да испуњавају услове прописане чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 27/2018
- др. закони и 6/2020) и то да: 1) имају одговарајуће образовање прописано чланом 140 став
1 и 2 и чланом 141 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 27/18 - др. закони, 10/2019, 27/2018
- др. закон и 6/2020 - даље Закон), односно
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 тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета; да има степен и врсту образовања
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, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019),
Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и васпитача у
основној школи за ученике са сметњама у раз-

воју и инвалидитетом („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 17/2018) 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 - испр., 13/2016, 2/2017,
13/2018, 7/2019 и 2/2020). Обавезно образовање лица из члана 140 Закона је образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у
установи у складу са Европским системом преноса бодова. Наставник који је у току студија
положио испит из педагогије и психологије
или положио стручни испит, односно испит за
лиценцу, сматра се да има образовање из чл.
142 ст. 1 Закона. Кандидат који нема образовање из члана 142 ст. 1 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; 2) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, 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
под 1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве на
конкурс, а доказ под тачком 2) прибавља се пре
закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су
дужни да приложе следећу документацију:
попуњен и одштампан пријавни формулар
који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја; биографију (CV) са контакт подацима;
доказ о одговарајућем образовању - оверен
препис/фотокопију дипломе (кандидати који су
завршили мастер студије достављају и диплому
основних академских студија), уверење о неосуђиваности, извод из казнене евиденције МУП-а
(оригинал или оверена копија), 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), издат на прописаном обрасцу
са холограмом. За лица која нису стекла образовање на српском језику - доказ о положеном
испиту српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе. Доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) доставља изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду. У поступку одлучивања
о избору кандидата, конкурсна комисија врши
ужи избор кандидата који се упућују на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Пријава на конкурс мора садржати актуелни број телефона и тачну адресу
пребивалишта кандидата. Пријавни формулар
са конкурсом траженим документима којима се
доказује испуњеност услова конкурса доставити поштом или лично на адресу: Школа за
ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић”,
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11080 Земун, Цара Душана 143, у затвореној
коверти са назнаком „За конкурс - за радно
место наставника руског језика”. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса у листу „Послови”. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Подаци који се прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху обраде података
у конкурсном поступку, у складу са Законом о
заштити података о личности („Сл. гласник РС”,
бр. 87/18).

Наставник предметне наставе
у посебним условима
(наставник математике)
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у члану 24. став 1 Закона о раду („Службени гласник РС” бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС,
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење),
кандидати морају да испуњавају услове прописане чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 27/2018
- др. закони и 6/2020) и то да: 1) имају одговарајуће образовање прописано чланом 140 став
1 и 2. и чланом 141 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 27/18 - др. закони, 10/2019, 27/2018
- др. закон и 6/2020 - даље Закон), односно
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 тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене студије првог степена из научне односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу
предмета; 1) да има степен и врсту образовања
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, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019),
Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и васпитача у
основној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 17/2018), Правилником
о степену и врсти образовања наставника из
општеобразовних предмета, стручних сарадника
и васпитача у стручним школама („Сл. гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016,
13/2016 - испр., 13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019
и 2/2020) и Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама за ученике лако
ментално ометене у развоју („Сл. гласник РС Просветни гласник”, бр. 1/95, 24/2004, 10/2009,
2/2012 и 11/2016). Обавезно образовање лица
из члана 140 Закона је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и шест бодова праксе у установи у
складу са Европским системом преноса бодова.
Наставник који је у току студија положио испит
из педагогије и психологије или положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се
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да има образовање из чл. 142 ст. 1 Закона. Кандидат који нема образовање из члана 142 ст. 1
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; 2) да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3) да
лице није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 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
под 1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве на
конкурс, а доказ под тачком 2) прибавља се пре
закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су
дужни да приложе следећу документацију:
попуњен и одштампан пријавни формулар који
се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја; биографију (CV) са контакт подацима;
доказ о одговарајућем образовању - оверен
препис/фотокопију дипломе (кандидати који су
завршили мастер студије достављају и диплому
основних академских студија); уверење о неосуђиваности - извод из казнене евиденције МУП-а
(оригинал или оверена копија), не старије од 6
месеци; уверење о држављанству (оригинал
или оверена копија) - не старије од 6 месеци,
извод из матичне књиге рођених (оригинал илиоверена копија), издато на прописаном обрасцу
са холограмом. За лица која нису стекла образовање на српском језику - доказ о положеном
испиту српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе. Доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење)
доставља изабрани кандидат пре закључивања
уговора о раду. У поступку одлучивања о избору
кандидата, конкурсна комисија врши ужи избор
кандидата који се упућују на психолошку процену способноси за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Пријава на конкурс мора садржати актуелни број
телефона и тачну адресу пребивалишта кандидата. Пријавни формулар са конкурсом траженим документима којима се доказује испуњеност услова конкурса доставити поштом или
лично на адресу: Школа за ученике оштећеног
вида „Вељко Рамадановић” 11080 Земун, Цара
Душана 143, у затвореној коверти са назнаком
„За конкурс за радно место наставника ______
(навести за које радно место се конкурише)”.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса у листу „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање. Подаци који се прикупљају биће
искоришћени искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку, у складу са Законом о
заштити података о личности („Сл. гласник РС”,
бр. 87/18).

Наставник предметне наставе

у посебним условима
(наставник физичког васпитања),
са 60% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у члану 24. став 1 Закона о раду („Службени гласник РС” бр. 24/05,

61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС,
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење)
кандидати морају да испуњавају услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019,
27/2018 - др. закони и 6/2020) и то да: 1) имају
одговарајуће образовање прописано чланом
140 став 1 и 2. и чланом 141 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони,
10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020 - даље
Закон) односно 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 тачке 1) подтачка (2) мора да
има завршене студије првог степена из научне односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета, 1) да има
степен и врсту образовања 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, 2/2017,
3/2017, 13/2018 и 11/2019), Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи
за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС - Просветни гласник”
бр. 17/2018), Правилником о степену и врсти
образовања наставника из општеобразовних
предмета, стручних сарадника и васпитача у
стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр.,
13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019 и 2/2020) и
Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама за ученике лако ментално
ометене у развоју („Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 1/95, 24/2004, 10/2009, 2/2012 и
11/2016). Обавезно образовање лица из члана 140 Закона јеобразовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова, од
којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова. Наставник који
је у току студија положио испит из педагогије и
психологије или положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 142 ст. 1 Закона. Кандидат који
нема образовање из члана 142 ст. 1 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; 2) да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3) да лице није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, 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
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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 под 1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2) прибавља
се пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су
дужни да приложе следећу документацију:
попуњен и одштампан пријавни формулар који
се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, биографију (CV) са контакт подацима;
доказ о одговарајућем образовању - оверен
препис/фотокопију дипломе (кандидати који су
завршили мастер студије достављају и диплому
основних академских студија); уверење о неосуђиваности - извод из казнене евиденције МУП-а
(оригинал или оверена копија), 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), издато на прописаном обрасцу
са холограмом. За лица која нису стекла образовање на српском језику - доказ о положеном
испиту српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе. Доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење)
доставља изабрани кандидат пре закључивања
уговора о раду. У поступку одлучивања о избору
кандидата, конкурсна комисија врши ужи избор
кандидата који се упућују на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Пријава на конкурс мора садржати актуелни број
телефона и тачну адресу пребивалишта кандидата. Пријавни формулар са конкурсом траженим документима којима се доказује испуњеност услова конкурса доставити поштом или
лично на адресу: Школа за ученике оштећеног
вида „Вељко Рамадановић” 11080 Земун, Цара
Душана 143, у затвореној коверти са назнаком
„За конкурс за радно место наставника ________
(навести радно место за које се конкурише)”.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса у листу „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање. Подаци који се прикупљају биће
искоришћени искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку, у складу са Законом о
заштити података о личности („Сл. гласник РС”,
бр. 87/18).

Стручни сарадник - библиотекар
у посебним условима

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у члану 24. став 1 Закона о раду („Службени гласник РС” бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС,
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење),
кандидати морају да испуњавају услове прописане чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 27/2018
- др. закони и 6/2020) и то да: 1) имају одговарајуће образовање прописано чланом 140 став
1 и 2. и чланом 141 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 27/18 - др. закони, 10/2019, 27/2018
- др. закон и 6/2020 - даље Закон), односно
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
Бесплатна публикација о запошљавању

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 (2) мора да има завршене студије првог степена из научне односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета; да има степен и врсту образовања
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, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019),
Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и васпитача у
основној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 17/2018). Обавезно образовање лица из члана 140 Закона јеобразовање
из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у
установи у складу са Европским системом преноса бодова. Наставник који је у току студија
положио испит из педагогије и психологије
или положио стручни испит, односно испит за
лиценцу, сматра се да има образовање из чл.
142 ст. 1 Закона. Кандидат који нема образовање из члана 142 ст. 1 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; 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 кога 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 под
1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2) прибавља се пре
закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе следећу
документацију: попуњен и одштампан пријавни
формулар који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; биографију (CV) са контакт
подацима; доказ о одговарајућем образовањуоверен препис/фотокопију дипломе (кандидати
који су завршили мастер студије достављају и
диплому основних академских студија); уверење о неосуђиваности - извод из казнене евиденције МУП-а (оригинал или оверена копија),
не старије од 6 месеци; уверење о држављанству (оригинал или оверена копија), не старије
од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених
(оригинал илиоверена копија), издат на прописаном обрасцу са холограмом. За лица која нису
стекла образовање на српском језику - доказ о
положеном испиту српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе. Доказ
о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење) доставља изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду. У поступку одлучивања о избору кандидата, конкурсна
комисија врши ужи избор кандидата који се

упућују на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Пријава на конкурс мора садржати актуелни број телефона и
тачну адресу пребивалишта кандидата. Пријавни формулар са конкурсом траженим документима којима се доказује испуњеност услова
конкурса доставити поштом или лично на адресу: Школа за ученике оштећеног вида „Вељко
Рамадановић” 11080 Земун, Цара Душана 143,
у затвореној коверти са назнаком „За конкурс
за радно место стручног сарадника - библиотекара”. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса у листу „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање. Подаци који се прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху
обраде података у конкурсном поступку, у складу са Законом о заштити података о личности
(„Сл. гласник РС”, бр. 87/18).

Наставник предметне наставе

у посебним условима
(наставник економске групе предмета)
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у члану 24. став 1 Закона о раду („Службени гласник РС” бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС,
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење),
кандидати морају да испуњавају услове прописане чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 27/2018 др. закони и 6/2020) и то да: 1) има одговарајуће
образовање прописано чланом 140 став 1 и 2. и
чланом 141 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017,
27/18 - др. закони, 10/2019, 27/2018 - др. закон
и 6/2020 - даље Закон) односно 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 тачке 1) подтачка (2)
мора да има завршене студије првог степена из
научне односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета; да има степен
и врсту образовања у складу са Правилником о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Економија, право
и администрација („Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017, 1/2019,
9/2019 и 2/2020) и Правилником о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Саобраћај („Сл. гласник РС Просветни гласник”, бр. 16/2015, 2/2017, 8/2017,
16/2018, 4/2019, 7/2019, 9/2019 и 2/2020). Обавезно образовање лица из члана 140 Закона
је образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање
по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу са Европским системом
преноса бодова. Наставник који је у току студија положио испит из педагогије и психологије
или положио стручни испит, односно испит за
лиценцу, сматра се да има образовање из чл.
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142 ст. 1 Закона. Кандидат који нема образовање из члана 142 ст. 1 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; 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 под 1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2) прибавља се пре закључења уговора о
раду. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни
да приложе следећу документацију: попуњен и
одштампан пријавни формулар који се налази
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; биографију (CV) са контакт подацима; доказ о одговарајућем образовању- оверен препис/фотокопију
дипломе (кандидати који су завршили мастер
студије достављају и диплому основних академских студија); уверење о неосуђиваности - извод
из казнене евиденције МУП-а (оригинал или оверена копија), не старије од 6 месеци; уверење
о држављанству (оригинал или оверена копија),
не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених (оригинал илиоверена копија), издат
на прописаном обрасцу са холограмом. За лица
која нису стекла образовање на српском језику
- доказ о положеном испиту из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) доставља изабрани
кандидат пре закључивања уговора о раду. У
поступку одлучивања о избору кандидата, конкурсна комисија врши ужи избор кандидата који
се упућују на психолошку процену способноси
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Пријава на конкурс
мора садржати актуелни број телефона и тачну адресу пребивалишта кандидата. Пријавни
формулар са конкурсом траженим документима
којима се доказује испуњеност услова конкурса
доставити поштом или личнона адресу: Школа
за ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић”, 11080 Земун, Цара Душана 143, у затвореној коверти са назнаком „За конкурсза радно
место наставника економске групе предмета”.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса у листу „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање. Подаци који се прикупљају биће
искоришћени искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку, у складу са Законом о
заштити података о личности („Сл. гласник РС”,
бр. 87/18).

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДИВОЈ ПОПОВИЋ”

11080 Земун, Призренска 37

Дефектолог наставник
у посебним условима
5 извршилаца

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у
радни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС” бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС,
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење),
кандидати морају да испуњавају 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 то: 1) одговарајуће образовање из члана 140, 141 и 142 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 27/18 - др. закони, 10/2019, 27/2018
- др. закон и 6/2020 - даље Закон): 1) високо
образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије): (1)
студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; 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 (2) мора да
има завршене студије првог степена из научне
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; да има степен и
врсту образовања у складу са чланом 3. став 1
и 3 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” бр. 17/2018); обавезно образовање лица из члана 140 Закона је образовање
из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у
установи у складу са Европским системом преноса бодова. Наставник који је у току студија
положио испит из педагогије и психологије
или положио стручни испит, односно испит за
лиценцу, сматра се да има образовање из чл.
142 ст. 1 Закона. Кандидат који нема образовање из члана 142 ст. 1 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; 2) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, 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
под 1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве на

конкурс, а доказ под тачком 2) прибавља се пре
закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе следећу
документацију: попуњен и одштампан пријавни формулар (налази се на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја - део Ново на сајту); биографију (CV); доказ о одговарајућем образовању
(оверен препис/копију дипломе или уверења о
завршеном образовању); уверење о неосуђиваности - извод из казнене евиденције, прибавља
кандидат у Министарству унутрашњих послова
надлежне полицијске управе (не старије од 6
месеци, оригинал или оверена копија); уверење
о држављанству (оверена копија или оригинал да није старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена копија
да није старије од 6 месеци). Доказ о знању
српског језика достављају само кандидати који
одговарајуће образовање нису стекли на српском језику. Оверена фотокопија јесте фотокопија оригиналног документа која се оверава
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 повереним
пословима. Лице које достави неоверене копије
сматраће се да је доставило непотпуну документацију. Благовременом пријавом сматраће
се она пријава која је предата у року утврђеним конкурсом. Потпуном пријавом сматраће се
она пријава која у прилогу садржи документа
којим кандидат доказује да испуњава услове
означене у конкурсу. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Кандидати
који су изабрани у ужи избор, чије су пријаве
благовремене, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази који испуњавају услове
упућују се на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака, о чему ће кандидати бити обавештени на контакт телефоне
које су навели у пријавама. Подаци који се прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху
обраде података у конкурсном поступку, у складу са Законом о заштити података о личности
(„Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Доказ о здравственој способности доставља кандидат који буде
изабран, непосредно пре закључивања уговора
о раду. Рок за подношење пријаве је 8 дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у обзир. Документа
се по окончању конкурса не враћају кандидатима. Пријаве на конкурс слати на адресу: ОШ
„Радивој Поповић”, 11080 Земун, Призренска 37,
са назнаком „За конкурс за радно место дефектолог наставник у посебним условима”.

Дефектолог наставник предметне
наставе
у посебним условима - логопед
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у
радни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС” бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС,
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење),
кандидати морају да испуњавају 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 то: 1) одговарајуће образовање из
члана 140, 141 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони, 10/2019,
27/2018 - др. закон и 6/2020 - даље Закон): 1)
високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије):
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(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 тачке 1) подтачка
(2) мора да има завршене студије првог степена из научне односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета; да има степен и врсту образовања у складу
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и васпитача у
основној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 17/2018); обавезно образовање лица из члана 140 Закона је образовање
из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у
установи у складу са Европским системом преноса бодова. Наставник који је у току студија
положио испит из педагогије и психологије
или положио стручни испит, односно испит за
лиценцу, сматра се да има образовање из чл.
142 ст. 1 Закона. Кандидат који нема образовање из члана 142 ст. 1 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; 2) да 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 под
1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2) прибавља се пре
закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе следећу
документацију: попуњен и одштампан пријавни формулар (налази се на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја - део Ново на сајту); биографију (CV); доказ о одговарајућем образовању
(оверен препис/копију дипломе или уверења о
завршеном образовању); уверење о неосуђиваности - извод из казнене евиденције, прибавља
кандидат у Министарству унутрашњих послова
надлежне полицијске управе (не старије од 6
месеци, оригинал или оверена копија); уверење
о држављанству (оверена копија или оригинал,да није старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена копија
да није старије од 6 месеци). Доказ о знању
српског језика, достављају само кандидати који
одговарајуће образовање нису стекли на српском језику. Оверена фотокопија јесте фотокопија оригиналног документа која се оверава
код јавног бележника. Изузетно, у градовима
и општинама у којима нису именовани јавни
бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицаБесплатна публикација о запошљавању

ма, пријемним канцеларијама основних судова,
односно општинским управама као повереним
пословима. Лице које достави неоверене копије
сматраће се да је доставило непотпуну документацију. Благовременом пријавом сматраће
се она пријава која је предата у року утврђеним конкурсом. Потпуном пријавом сматраће се
она пријава која у прилогу садржи документа
којим кандидат доказује да испуњава услове
означене у конкурсу. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Кандидати
који су изабрани у ужи избор, чије су пријаве
благовремене, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази који испуњавају услове
упућују се на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака, о чему ће кандидати бити обавештени на контакт телефоне
које су навели у пријавама. Подаци који се прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху
обраде података у конкурсном поступку, у складу са Законом о заштити података о личности
(„Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Доказ о здравственој способности доставља кандидат који буде
изабран, непосредно пре закључивања уговора
о раду. Рок за подношење пријаве је 8 дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у обзир. Документа
се по окончању конкурса не враћају кандидатима. Пријаве на конкурс слати на адресу: ОШ
„Радивој Поповић”, 11080 Земун, Призренска 37,
са назнаком „За конкурс за радно место дефектолог __________________ (навести радно
место на које се конкурише)”.

Дефектолог наставник предметне
наставе
у посебним условима

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у
радни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС” бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС,
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење),
кандидати морају да испуњавају 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 то: 1) одговарајуће образовање из члана 140, 141 и 142 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 27/18 - др. закони, 10/2019, 27/2018
- др. закон и 6/2020 - даље Закон): 1) високо
образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије): (1)
студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; 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 (2) мора да
има завршене студије првог степена из научне
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; да има степен и
врсту образовања у складу са Правилником о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за
ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр.
17/2018); обавезно образовање лица из члана 140 Закона је образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова, од
којих најмање по шест бодова из психолошких,

педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова. Наставник који
је у току студија положио испит из педагогије и
психологије или положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 142 ст. 1 Закона. Кандидат који
нема образовање из члана 142 ст. 1 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; 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
под 1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве на
конкурс, а доказ под тачком 2) прибавља се пре
закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе следећу
документацију: попуњен и одштампан пријавни формулар (налази се на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја - део Ново на сајту); биографију (CV); доказ о одговарајућем образовању
(оверен препис/копију дипломе или уверења о
завршеном образовању), уверење о неосуђиваности - извод из казнене евиденције, прибавља
кандидат у Министарству унутрашњих послова
надлежне полицијске управе (не старије од 6
месеци, оригинал или оверена копија), уверење
о држављанству (оверена копија или оригинал,
да није старије од 6 месеци), извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена копија,
да није старије од 6 месеци). Доказ о знању
српског језика достављају само кандидати који
одговарајуће образовање нису стекли на српском језику. Оверена фотокопија јесте фотокопија оригиналног документа која се оверава
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 повереним
пословима. Лице које достави неоверене копије
сматраће се да је доставило непотпуну документацију. Благовременом пријавом сматраће
се она пријава која је предата у року утврђеним конкурсом. Потпуном пријавом сматраће се
она пријава која у прилогу садржи документа
којим кандидат доказује да испуњава услове
означене у конкурсу. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Кандидати
који су изабрани у ужи избор, чије су пријаве
благовремене, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази који испуњавају услове
упућују се на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака, о чему ће кандидати бити обавештени на контакт телефоне
које су навели у пријавама. Подаци који се прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху
обраде података у конкурсном поступку, у складу са Законом о заштити података о личности
(„Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Доказ о здравственој способности доставља кандидат који буде
изабран, непосредно пре закључивања уговора
о раду. Рок за подношење пријаве је 8 дана од
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дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у обзир. Документа
се по окончању конкурса не враћају кандидатима. Пријаве на конкурс слати на адресу: ОШ
„Радивој Поповић”, 11080 Земун, Призренска 37,
са назнаком „За конкурс за радно место дефектолог __________________ (навести радно
место на које се конкурише)”.

Дефектолог васпитач
у развојној групи
3 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у
радни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС” бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС,
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење),
кандидати морају да испуњавају 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 то: 1) одговарајуће образовање из
члана 140, 141 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони, 10/2019,
27/2018 - др. закон и 6/2020 - даље Закон)
1) да је стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије): (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета;
(2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука; 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 (2) мора да има завршене
студије првог степена из научне односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета; да има степен и врсту образовања у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике
са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл.
гласник РС - Просветни гласник” бр. 17/2018);
обавезно образовање лица из члана 140 Закона је образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова. Наставник који је у току
студија положио испит из педагогије и психологије или положио стручни испит, односно испит
за лиценцу, сматра се да има образовање из
чл. 142 ст. 1 Закона. Кандидат који нема образовање из члана 142 ст. 1 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; 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
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држављанство Републике Србије, 5) зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова под
1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2) прибавља се пре
закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе следећу
документацију: попуњен и одштампан пријавни формулар (налази се на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја - део Ново на сајту); биографију (CV); доказ о одговарајућем образовању
(оверен препис/копију дипломе или уверења о
завршеном образовању); уверење о неосуђиваности - извод из казнене евиденције, прибавља
кандидат у Министарству унутрашњих послова надлежне полицијске управе (не старије од
6 месеци, оригинал или оверена копија); уверење о држављанству (оверена копија или оригинал - да није старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена
копија, да није старије од 6 месеци). Доказ о
знању српског језика достављају само кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на
српском језику. Оверена фотокопија јесте фотокопија оригиналног документа која се оверава
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 повереним
пословима. Лице које достави неоверене копије
сматраће се да је доставило непотпуну документацију. Благовременом пријавом сматраће
се она пријава која је предата у року утврђеним конкурсом. Потпуном пријавом сматраће се
она пријава која у прилогу садржи документа
којим кандидат доказује да испуњава услове
означене у конкурсу. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Кандидати
који су изабрани у ужи избор, чије су пријаве
благовремене, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази који испуњавају услове
упућују се на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака, о чему ће кандидати бити обавештени на контакт телефоне
које су навели у пријавама. Подаци који се прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху
обраде података у конкурсном поступку, у складу са Законом о заштити података о личности
(„Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Доказ о здравственој способности доставља кандидат који буде
изабран, непосредно пре закључивања уговора
о раду. Рок за подношење пријаве је 8 дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у обзир. Документа
се по окончању конкурса не враћају кандидатима. Пријаве на конкурс слати на адресу: ОШ
„Радивој Поповић”, 11080 Земун, Призренска 37,
са назнаком „За конкурс за радно место дефектолог __________________ (навести радно
место на које се конкурише)”.

Дефектолог васпитач
у дому ученика
4 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у
радни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС” бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС,
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење),
кандидати морају да испуњавају 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 то: 1) одговарајуће образовање из
члана 140, 141 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони, 10/2019,

27/2018 - др. закон и 6/2020 - даље Закон): 1)
високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије):
(1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; 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
(2) мора да има завршене студије првог степена из научне односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета; да има степен и врсту образовања у складу
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и васпитача у
основној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 17/2018); обавезно образовање лица из члана 140 Закона је образовање
из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у
установи у складу са Европским системом преноса бодова. Наставник који је у току студија
положио испит из педагогије и психологије
или положио стручни испит, односно испит за
лиценцу, сматра се да има образовање из чл.
142 ст. 1 Закона. Кандидат који нема образовање из члана 142 ст. 1 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; 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 под
1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2) прибавља се пре
закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе следећу
документацију: попуњен и одштампан пријавни формулар (налази се на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја - део Ново на сајту), биографију (CV), доказ о одговарајућем образовању
(оверен препис (копију) дипломе или уверења о
завршеном образовању), уверење о неосуђиваности - извод из казнене евиденције, прибавља
кандидат у Министарству унутрашњих послова
надлежне полицијске управе (не старије од 6
месеци, оригинал или оверена копија); уверење
о држављанству (оверена копија или оригинал,
да није старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена копија
да није старије од 6 месеци). Доказ о знању
српског језика, достављају само кандидати који
одговарајуће образовање нису стекли на српском језику; оверена фотокопија јесте фотокопија оригиналног документа која се оверава
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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 повереним
пословима. Лице које достави неоверене копије
сматраће се да је доставило непотпуну документацију. Благовременом пријавом сматраће
се она пријава која је предата у року утврђеним конкурсом. Потпуном пријавом сматраће се
она пријава која у прилогу садржи документа
којим кандидат доказује да испуњава услове
означене у конкурсу. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Кандидати
који су изабрани у ужи избор, чије су пријаве
благовремене, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази који испуњавају услове
упућују се на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака, о чему ће кандидати бити обавештени на контакт телефоне
које су навели у пријавама. Подаци који се прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху
обраде података у конкурсном поступку, у складу са Законом о заштити података о личности
(„Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Доказ о здравственој способности доставља кандидат који буде
изабран, непосредно пре закључивања уговора
о раду. Рок за подношење пријаве је 8 дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у обзир. Документа
се по окончању конкурса не враћају кандидатима. Пријаве на конкурс слати на адресу: ОШ
„Радивој Поповић”, 11080 Земун, Призренска 37,
са назнаком „За конкурс за радно место дефектолог __________________ (навести радно
место на које се конкурише)”.

Чистачица

у посебним условима
4 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у
радни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС” бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС,
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење)
кандидати морају да испуњавају 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 Правилником о организацији и систематизацији послова у ОШ „Радивој Поповић”: 1)
одговарајуће образовање - завршена основна
школа; 2) да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да лице није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство
Републике Србије, 5) зна српски језик и језик
на којем остварује образовно-васпитни рад.
Докази о испуњености услова под 1), 3), 4) и
5) су саставни део пријаве на конкурс, а доказ
под тачком 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс кандидати
су дужни да приложе следећу документацију:
попуњен и одштампан пријавни формулар
(налази се на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја - део Ново на сајту); биографију (CV);
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доказ о одговарајућем образовању (оверен препис (копију) дипломе/сведочанства/уверења о
завршеном образовању); уверење о неосуђиваности - извод из казнене евиденције, прибавља
кандидат у Министарству унутрашњих послова
надлежне полицијске управе (не старије од 6
месеци, оригинал или оверена копија); уверење
о држављанству (оверена копија или оригинал,
да није старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена копија
да није старије од 6 месеци). Доказ о знању
српског језика, достављају само кандидати који
одговарајуће образовање нису стекли на српском језику. Оверена фотокопија јесте фотокопија оригиналног документа која се оверава
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 повереним
пословима. Лице које достави неоверене копије
сматраће се да је доставило непотпуну документацију. Благовременом пријавом сматраће
се она пријава која је предата у року утврђеним конкурсом. Потпуном пријавом сматраће се
она пријава која у прилогу садржи документа
којим кандидат доказује да испуњава услове
означене у конкурсу. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Кандидати
који су изабрани у ужи избор, чије су пријаве
благовремене, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази који испуњавају услове
упућују се на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака, о чему ће кандидати бити обавештени на контакт телефоне
које су навели у пријавама. Подаци који се прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху
обраде података у конкурсном поступку, у складу са Законом о заштити података о личности
(„Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Доказ о здравственој способности доставља кандидат који буде
изабран, непосредно пре закључивања уговора
о раду. Рок за подношење пријаве је 8 дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у обзир. Документа
се по окончању конкурса не враћају кандидатима. Пријаве на конкурс слати на адресу: ОШ
„Радивој Поповић”, 11080 Земун, Призренска 37,
са назнаком „За конкурс за радно место чистачица у посебним условима”.

вична дела из чл. 139 ст. 1. т. 3. Закона о основама система образовања и васпитања, да има
држављанство Републике Србије. да зна српски
језик. Кандидат је у обавези да приложи у оригиналу или овереној копији: попуњен пријавни
формулар (одштампан са интернет странице
Министарства просвете), диплому о стеченом
одговарајућем образовању, доказ о неосуђиваности за кривична дела из чл. 139 ст. 1. т.
3. Закона 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 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; извод из матичне књиге рођених
(не старије од 6 месеци); уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); доказ о познавању српског језика - подноси само кандидат који није стекао образовање
на српском језику, радна биографија. Доказ о
физичкој, психичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Кандидат који буде изабран биће у обавези да
пре закључења уговора о раду за документа
која је приложио као оверену копију достави
на увид оригинална документа. Кандидати који
буду изабрани у ужи избор у року од 8 дана
упућују се на психолошку процену способности
за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања 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.
Решење о избору кандидата донеће Конкурсна
комисија у року од 8 дана од дана обављеног
разговора са кандидатима. 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 установи на наведену адресу, са назнаком: „За конкурс”.

ОШ „КРАЉ АЛЕКСАНДАР I”

ОСМА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА

11070 Нови Београд, Алексиначких рудара 22
тел. 011/260-38-47, 269-02-52

11000 Београд, Грчића Миленка 71

Библиотекар

Наставник предметне наставе
- географија

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште
услове прописане Законом о раду, као и посебне услове прописане чл. 139 и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања и
Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи, да има одговарајуће образовање у
складу са чл. 139 ст. 1. т. 1. и чл. 140 ст. 1. т.
1. и 2. Закона о основама система образовања
и васпитања - одговарајуће високо образовање
стечено 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 10.09.2005. године и одговарајуће образовање у складу са чл. 6. ст. 1. т.
8. Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос предвиђени су чланом 139 став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19
и 6/2020) и то: 1. да кандидат има одговарајуће
високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или мастер струковне
студије), на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да кандидат 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 кривично дело примање мита или давања мита,

са 90% радног времена
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за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да је држављанин Републике
Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно васпитни рад. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс поднесу:
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми или оверену фотокопију уверења
о стеченом високом образовању ако диплома
није уручена уверење о неоосуђиваности правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће; за кривично дело примање 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 (оригинал или
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци),
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), доказ о познавању српског
језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад подноси кандидат који није стекао диплому на српском језику, а доказ о томе треба да
буде издат од стране високошколске установе надлежне за издавање таквих докумената,
попуњен пријавни формулар (доступан на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја www.mpn.
gov.rs), краћу биографију, писану сагласност (у
слободној форми) да су сагласни да се лични
подаци доставе надлежној служби за запошљавање ради упућивања на психолошку процену
за рад са децом и ученицима. Докази о испуњености услова који су предвиђени чл. 139 став
1. Закона о основама система образовања и
васпитања из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се уз
пријаву на конкурс, доказ из тачке 2 пре закључења уговора о раду. Докази које кандидат подноси могу бити у оригиналу или фотокопији,
која је оверена код јавног бележника (изузетно
у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложене фотокопије
докумената могу да буду оверене у судовима,
судским јединицама, пријемним канцеларијама судова односно општинским управама као
поверени посао). Пријаве са потребном документацијом доставити у року од 8 дана од дана
објављивања огласа на адресу: Осма београдска гимназија, Грчића Миленка 71, 11000 Београд, телефон: 011/2850-779, са назнаком: „За
конкурс - наставник предметне наставе - географија”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
се неће узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
11232 Рипањ, Ерчанска 3
тел. 011/8650-003

Наставник предметне наставе
- хемија
са 50% радног времена

Психолог

са 50% радног времена
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања предвиђеног чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања и то:
1) за наставника предметне наставе хемија и
психолога одговарајуће високо образовање
стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
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специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 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) да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима (здравствено уверење доставља
кандидат пре закључења уговора о раду); 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 примањеј или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Општи услови: кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја и са одштампаним и попуњеним формуларом достављају следећу документацију: 1.
оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању; 2. уверење о држављанству (оригинал
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); 3. извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); 4. уверење о неосуђиваности правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља 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 кандидата није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење из казнене евиденције
МУП-а, не старије од 6 месеци); 5. доказ да против кандидата није покренут кривични поступак
из члана 139 став 3. тачка 3. Закона о основама
система образовања и васпитања (потврда/уверење надлежног основног суда, оригинал или
оверена фотокопија, не старија од 6 месеци); 6.
очитану или фотокопију личне карте.
ОСТАЛО: Кандидати који су изабрани у ужи
избор, у року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос у року од осам дана од
дана пријема резултата психолошке процене
способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног
разговора са кандидатима. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса у листу „Послови”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве на конкурс се неће узети
у разматрање, као ни фотокопије докумената
која нису оверена од стране надлежног органа
(јавног бележника, органа градске или општинске управе, суда). Пријаву доставити на адресу:
Основна школа „Вук Караџић”, Рипањ, Ерчанска
3. Ближа обавештења могу се добити од секретара школе, тел. 011/8650-003.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОРА СТАНКОВИЋ”

11000 Београд, Паунова 19а
тел. 011/3983-590

Чистачица

2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за
заснивање радног односа из чл 24 Закона
о раду, треба да испуњава услове из чл. 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
- др. закони и 10/2019): а) да има основно
образовање/основну школу; б) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; в) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давања мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; г) да
има држављанство Републике Србије; д) зна
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Сви кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају установи. Уз пријавни формулар
потребно је доставити школи: 1) биографске
податке, односно биографију са адресом и контакт телефоном-CV; 2) оригинал или оверену
фотокопију сведочанства о завршеној основној
школи (фотокопија да није старија од 6 месеци);
3) лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (подноси се пре закључења
уговора о раду); 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 да није осуђиван правоснажном пресудом
за наведена кривична дела из члана 139 став
1. тачке 3. Закона (не старије од 6 месеци);
6) уверење о држављанству Републике Србије
(оригинал или оверена фотокопија, не старије
од 6 месеци); 7) извод из матичне књиге рођених издат на прописаном обрасцу са хологромом (оригинал или оверена фотокопија, да није
старија од 6 месеци); 8) доказ да зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад уколико одговарајуће образовање није стечено на
том језику. Рок за пријављивање на конкурс је
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете
у разматрање. Пријавни формулар и конкурсом
тражене доказе о испуњавању услова доставити
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса
на горе наведену адресу, са назнаком: „За конкурс за _____”. Контакт телефон: 011/3983-590.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА „ЈАЈИНЦИ”
11000 Београд, Илије Петровића 12
тел. 011/3940-310

Конкурс објављен 10.06.2020. године, за радно
место: наставник физике са 80% радног времена, поништава се у целости.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈЕЛЕНА ЋЕТКОВИЋ”

Београд, Врањска 26
тел. 011/2418-741, 2417-275

Наставник разредне наставе
у боравку
УСЛОВИ: Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи наставу и друге облике образовно-васпитног рада у разредној настави може
да изводи: професор разредне наставе; професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом;
професор разредне наставе и енглеског језика
за основну школу; дипломирани учитељ - мастер; професор разредне наставе и ликовне културе за основну школу.

Наставник предметне наставе
- физика
непуно радно време од 50%

УСЛОВИ: диплома о стеченом одговарајућем
образовању (оригинал или оверена фотокопија), доказ о знању језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад у школи уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику
(оригинал или оверена фотокопија), у складу
са чл. 139 и чл. 140 Закона о основама система
образовања и васпитања: 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) члана 140 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. Правилник о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи предвиђа да за наставника физике могу да конкуришу лица која имају
следеца звања: професор физике; дипломирани физичар; професор физике и хемије; дипломирани педагог за физику и хемију; професор
физике и основе технике; дипломирани педагог
за физику и основе технике; професор физике и математике; дипломирани астрофизичар;
дипломирани физичар за примењену физику и информатику; професор физике и хемије
за основну школу; професор физике и основа
технике за основну школу; дипломирани физичар за примењену физику; професор физике за средњу школу; дипломирани физичар
истраживач, дипломирани професор физике и
хемије за основну школу; дипломирани професор физике и основа технике за основну школу;
дипломирани физичар за општу физику; дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физику; дипломирани педагог за физику и
општетехничко образовање ОТО; дипломирани
астроном, смер астрофизика; професор физике
- информатике; дипломирани физичар - медиБесплатна публикација о запошљавању

цинска физика; дипломирани професор физике
- мастер; дипломирани физичар - мастер, мастер физичар; мастер професор физике; мастер
професор физике и хемије; мастер професор
физике и информатике; 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 мастердипломирани
физичар - примењена и компјутерска физика;
мастер, дипломирани физичар - примењена
физика и информатика; мастер, дипломирани
физичар - професор физике и основа технике
за основну школу- мастер, дипломирани физичар - професор физике и хемије за основну
школу- мастер, мастер професор математике и
физике, мастер професор информатике и физике, дипломирани физичар - информатичар мастер професор предметне наставе. Лица која су
стекала академско звање мастер морају имати
претходно завршене основне акадамске студије
на студијском програму из области физике.

Чистачица у школи
УСЛОВИ: диплома о стеченом одговарајућем
образовању (оригинал или оверена фотокопија), доказ о знању језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад у школи уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику
(оригинал или оверена фотокопија) у складу са
чл. 139 Закона о основама система образовања
и васпитања и у складу са чл. 21. и 30. Правилника о организацији и систематизацији послова и радних задатака у ОШ „Јелена Ћетковић”:
први степен стручне спреме, односно завршена
основна школа - сведочанство (оригинал или
оверена фотокопија).

Мајстор одржавања - домар
УСЛОВИ: диплома о стеченом одговарајућем
образовању (оригинал или оверена фотокопија), доказ о знању језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад у школи уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику
- оригинал или оверена фотокопија, у складу
са чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања и у складу са чл. 21. и 28.
Правилника о организацији и систематизацији
послова и радних задатака у ОШ „Јелена Ћетковић” трећи или четврти степен стручне спреме
- електро, машинске, браварске, столарске или
водоинсталатерске струке.
ОСТАЛО: Потребна документација која се
доставља: попуњен пријавни формулар који
се налази на званичној интернет страници
Министарства, радна биографија (CV), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија), извод
из матичне књиге рођених (на новом обрасцу,
оригинал или оверена фотокопија), доказ да
кандидат није осуђиван - чл. 139 став 1. тачка
3. Закона: 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 (доказ оригинал или оверена фотокопија); диплома о стеченом одговарајућем

образовању (оригинал или оверена фотокопија), доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи уколико
одговарајуће образовање није стечено на том
језику (оригинал или оверена фотокопија). Кандидати за сва радна места (1-4) чије су пријаве благовремене, потпуне, уз које су приложена сва потребна документа, сви докази и који
испуњавају све услове за запослење на радним
местима за која конкуришу: попуњен пријавни
формулар који се налази на званичној интернет
страници Министарства, радна биографија (CV),
диплома о стеченом одговарајућем образовању
(оригинал или оверена фотокопија), уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија), доказ о знању
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику (оригинал
или оверена фотокопија), извод из матичне
књиге рођених (на новом обрасцу, оригинал
или оверена фотокопија), доказ да кандидат
није осуђивано - чл. 139 став 1. тачка 3. Закона (доказ - оригинал или оверена фотокопија),
који су изабрани у ужи избор из става 4 члана 154 Закона о основама система образовања
и васпитања, 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. Доказ да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима прибавља се
пре закључења уговора о раду. Наведена документа достављају се у оригиналу или овереној
фотокопији. Документација се подноси лично
у школи или на адресу школе: 11000 Београд,
Врањска 26, у року од осам (8) дана од дана
објављивања. Кандидат у пријави треба да
наведе број контакт телефона, адресу становања и мејл-адресу. Лице задужено за давање
обавештења о конкурсу: секретар школе Јелена
Николић Ђукановић, телефон: 011/2417-275 и
2418-741. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„11. АПРИЛ”

11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/260-30-42

Сарадник - медицинска сестра
за превентивну здравствену
заштиту и негу
5 извршилаца

УСЛОВИ: средње образовање здравствене струке у трајању од 4 године. 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 преко
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 доставити: 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,
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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; стручни испит (уколико кандидат нема стручни испит послодавац
ће одредити рок, у складу са законом, за полагање испита); потврду о радном искуству од 1
године у струци. Доказ да лице није осуђивано
на 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.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„НЕВЕНА ПОПОВИЋ”

11306 Гроцка, Булевар револуције 19
тел. 011/850-0128

Наставник гитаре
2 извршиоца

Наставни српског традиционалног
певања
УСЛОВИ: одговарајуће образовање; психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима (уверење се доставља
накнадно, пре закључења уговора); потврда
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; уверење о држављанству; знање српског језика. Кандидати треба да испуне услове
из члана 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/17, 27/18 (I) - др. закон, 27/18 (II) - др. закон
и 10/19) и Правилника о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи
(„Сл. гласник - Просветни гласник” бр. 18/13,
2/17, 9/19 и 1/20). Кандидати подносе: одштампан и попуњен пријавни формулар са званичне
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе; уверење о држављанству Републике Србије
(не старије од шест месеци); извод из матичне
књиге рођених и извод из казнене евиденције
при надлежној полицијској управи МУП-а, као
и доказ да знају српски језик. У поступку одлучивања о избору кандидата конкурсна комисија
утврђује испуњеност услова за пријем у радни
однос из члана 139 Закона, врши ужи избор
кандидата које упућује на психолошку процену кандидата коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих поступака. У року од осам дана од дана
добијања резултата психолошке процене способности за рад са ученицима, сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у
радни однос, обавља разговор са кандидатима
са листе и доноси решење о избору кандидата
у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Пре закључења уговора
о раду подносе и доказ о испуњености услова

64

| Број 887 | 24.06.2020.

из члана 139 ст. 1 тач. 2. Закона о основама
система образовања и васпитања (односно да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Пријаве се подносе у секретаријату
ОМШ „Невена Поповић” Гроцка, Булевар револуције 19, 11306 Гроцка или се шаљу поштом са
повратницом, уз назнаку „За конкурс”.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„11. АПРИЛ”
11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/260-30-42

Васпитач

28 извршилаца
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или мастер
струковне студије), на основним студијама
у трајању од најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10.09.2005. године, на студијама првог степена (основне струковне студије, основне академске студије или специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од 3 године или
више образовање.

Дефектолог-васпитач
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена мастер академске студије и специјалистичке академске студије, на основним
студијама у трајању од најмање 4 године по
пропису који је уређивао високо образовање
до 10.09.2005. године.

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 доставити 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 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; дозволу за рад (лиценца), а
уколико кандидат нема дозволу за рад (лиценцу) послодавац ће одредити рок, у складу са
законом, за полагање испита за лиценцу. Доказ
да лице није осуђивано на 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.

ВИСОКА ШКОЛА МОДЕРНОГ
БИЗНИСА
11000 Београд, Теразије 27
тел. 011/4120-707

Наставник (сва звања) за ужу научну
област Менаџмент и маркетинг

Медицинска сестра васпитач
27 извршилаца

УСЛОВИ: више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог
степена (основне струковне студије или специјалистичке струковне студије) на којима је
лице оспособљено за рад са децом јасленог
узраста, или средње образовање медицинска
сестра васпитач.

Стручни сарадник педагог
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије), на основним студијама у трајању од
најмање 4 године по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године.

Стручни сарадник психолог
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије), на основним студијама у трајању од
најмање 4 године по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године.
ОСТАЛО: 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
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

2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; доктор
наука из уже научне области Менаџмент и маркетинг.

Наставник (сва звања) за ужу научну
област Екномија и финансије
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; доктор
економских наука.

Наставник (сва звања) за ужу научну
област Друштвене и правне науке
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; доктор
правних наука.

Сарадник у звању асистента или
сарадника у настави за ужу научну
област Менаџмент и маркетинг
Сарадник у звању асистента или
сарадника у настави за ужу научну
област Економија и финансије
Сарадник у звању асистента или
сарадника у настави за ужу научну
област Друштвене и правне науке
УСЛОВИ: студент докторских или мастер студија из одговарајуће области.
ОСТАЛИ: Услови за сва радна места утврђени
су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 73/18 и 67/19), Статутом Високе школе и Правилником о начину
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и поступку избора у звања и заснивања радног односа наставника и сарадника, у складу
са којима ће бити извршен избор пријављених
кандидата. Пријаве на конкурс са доказима о
испуњености услова достављају се на e-mail:
konkurs@mbs.edu.rs.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„11. АПРИЛ”
11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/260-30-42

Референт за заштиту, безбедност
и здравље на раду - референт
за заштиту од пожара
УСЛОВИ: средње образовање.

Кувар - посластичар
3 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање, V, IV или III степен стручне спреме.

Помоћни радник у централној
кухињи
2 извршиоца

УСЛОВИ: основно образовање.

Чистачица у централној кухињи
4 извршиоца

УСЛОВИ: основно образовање.

Спремачица

35 извршилаца
УСЛОВИ: основно образовање.

Сервирка

25 извршилаца
УСЛОВИ: основно образовање.

Возач

3 извршиоца
УСЛОВИ: средње образовање.

Домар - мајстор одржавања
(бравар, електричар)
2 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање, V, IV или III степен стручне спреме.

Помоћни радник - радник на
одржавању дворишта и објеката
3 извршиоца

УСЛОВИ: основно образовање.
ОСТАЛО: 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
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 месБесплатна публикација о запошљавању

та. Уз пријавни формулар доставити: 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 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; положен одговарајући стручни испит из области рада у складу
са законом за радно место референт за заштиту, безбедност и здравље на раду - референт
за заштиту од пожара, оверене фотокопије
возачке дозволе Б категорије за радно место
возач, домар - мајстор одржавања (бравар,
електричар) и помоћни радник - радник на
одржавању дворишта и објеката. Доказ да
лице није осуђивано на 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.

система образовања и васпитања (оригинал, не
старије од 6 месеци), уверење да се против кандидата не води истрага (оригинал, не старије
од 6 месеци), радну биографију, мотивационо
писмо, попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја (http: //www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURISANjE.doc). Уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима изабрани кандидат подноси
пре закључења уговора о раду. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор
школе. У поступку одлучивања о избору кандидата, кандидати изабрани у ужи избор биће
упућени на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Комисија
доноси решење о избору кандидата у року од
8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријаве на конкурс са потребним документима заједно са одштампаним пријавним
формуларом доставити на наведену адресу.

ОШ „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ”

са 50% радног времена

11070 Нови Београд, Луја Адамича 4

Наставник математике

са 66,66% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
предвиђене чл. 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 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 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 кога није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да је држављанин Републике Србије; да зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Кандидати треба да испуњавају и услове
предвиђене чл. 140 и 142. Закона о основама система образовања и васпитања и услове
из Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи. Уз пријаву кандидати подносе: оверену копију дипломе - уверења о стеченом образовању (првог степена и другог степена - мастер или основних студија по прописима који су
уређивали високо образовање до 10.09.2005.
године и потврду да су те студије изједначене са мастером), доказ о знању српског језика - подноси кандидат који високо образовање
није стекао на српском језику издат од одговарајуће високошколске установе, уверење о
држављанству Републике Србије (не старије од
6 месеци, оригинал или оверена фотокопија),
извод из матичне књиге рођених (не старије од
6 месеци, оригинал или оверена фотокопија),
уверење да кандидат није осуђиван у складу са
одредбом чл. 139 ст. 1. т. 3. Закона о основама

БОР
ОСНОВНА ШКОЛА „ЉУБИЦА
ЈОВАНОВИЋ РАДОСАВЉЕВИЋ”
19321 Подвршка, М. Тита 16
тел. 019/806-003
e-mail: ospodvrska@gmail.com

Стручни сарадник - психолог
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће
образовање, односно стручну спрему према чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/2017 и 27/2018 - др. закони 10/2019) и према Правилнику о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник - Просветни гласник РС”
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018, 11/2019 и 2/2020), стечен
стручни назив (врста образовања): школски
психолог: професор психологије, дипломирани психолог - општи смер или смер школске
психологије, дипломирани школски психолог
- педагог, дипломирани школско-клинички
психолог, дипломирани психолог, мастер психолог, дипломирани психолог - мастер; 2) да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати
су дужни да уз пријавни формулар (налази се
на инетернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја) на конкурс
поднесу следећа документа: диплому (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6
месеци), извод из МК рођених (оригинал или
оверену фотокопију, не старије од 6 месеци);
уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци), доказ о
познавању српског језика (осим кандидата који
су одговарајуће образовање стекли на српском
језику), уверење надлежне полицијске управе
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о неосуђиваности за кривична дела под тачком
3. услова конкурса (не старије од 6 месеци).
Доказ да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима изабрани кандидат доставља приликом закључења
уговора о раду. Конкурс спроводи комисија у
поступку прописаним чланом 154 Закона оосновама система образовања и васпитања. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса
могу се поднети лично или поштом на адресу:
Основна школа „Љубица Јовановић Радосављевић”, М. Тита 16, 19321 Подвршка, са назнаком
„За конкурс”. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Ближа обавештења могу се добити на телефон:
019/806-003.

Наставник математике

са 88,89% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава: 1)
услове за пријем у радни однос из члана 139
и има одговарајуће високо образовање прописано чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”,
број 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/2020).
Обавезно образовање лица из члана 140 Закона је образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат који је у току
студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу, има обавезно образовање из
члана 142 став 1 Закона о основама система
образовања и васпитања, а кандидат који нема
обавезно образовање из члана 142 став 1 обавезан је да га стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос,
као услов за полагање испита за лиценцу; 2) да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о
знању српског језика - језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи, доставља
се само уколико одговарајуће образовање није
стечено на том језику. Докази о испуњености
услова из члана 139 става 1 тач. 1), 3), 4) и
5) овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2) овог члана - да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, пре закључења
уговора о раду са изабраним кандидатом. Кандидат за ово радно место потребно је да има
одговарајући степен и врсту образовања прописану чланом 3 тачка 9 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС
- Просветни гласник”, број 11/12, 15/13, 2/16,
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19 и 2/2020),
односно да има стечен стручни назив (врсту
образовања): професор математике; дипломирани математичар; дипломирани математичар
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за теоријску математику и примене; дипломирани математичар за рачунарство и информатику; дипломирани математичар - информатичар; професор математике и рачунарства;
дипломирани математичар за математику економије; професор информатике - математике;
дипломирани математичар - астроном; дипломирани математичар - примењена математика; дипломирани математичар - математика
финансија (са изборним предметом Основи
геометрије); дипломирани информатичар; мастер математичар; мастер професор математике;
мастер професор математике и физике; мастер
професор математике и информатике; мастер
професор физике и математике; мастер професор информатике и математике; дипломирани
професор математике - мастер; дипломирани
математичар - мастер; дипломирани инжењер
математике - мастер (са изборним предметом
Основи геометрије); дипломирани математичар
- професор математике; дипломирани математичар - теоријска математика; дипломирани
инжењер математике (са изборним предметом
Основи геометрије); професор хемије -математике; професор географије-математике; професор физике-математике; професор биологије математике; професор математике - теоријско
усмерење; професор математике - теоријски
смер; дипломирани математичар и информатичар; дипломирани математичар - механичар;
мастер професор предметне наставе. Лица која
су стекла академско звање мастер, односно
дипломирани-мастер треба да имају: завршене академске студије на студијском програму
из математике или примењене математике (са
положеним испитом из предмета Геометрија
или Основи геометрије) или двопредметне
наставе математике и физике односно математике и информатике. Подаци који се прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку, у
складу са Законом о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Кандидат за
радно место наставника математике доставља:
одштампан, попуњен и потписан пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја
и потребну документацију у овереним фотокопијама. Уз попуњен и потписан пријавни формулар са званичне интернет странице, потребно је да кандидат достави школи: пријаву са
кратком биографијом и подацима о свом професионалном развоју; дипломе одговарајућег
образовања, степена и врсте стручне спреме
(како мастер тако и основних студија, односно свих степена стеченог високог образовања);
уверење високошколске установе о положеним
испитима из предмета Геометрија или Основи геометрије, односно двопредметне наставе математике и физике, односно математике
и информатике, за лица која су стекла звање
мастер, односно дипломирани мастер са завршеним основним академским студијама на студијским програмима или области математике
или примењене математике; кандидат који
има положене испите из психогије и педагогије доставља уверење о положеним испитима, а уколико има положен испит за лиценцу
за наставника доставља обавештење Министарства о положеном испиту за лиценцу; кандидати који су стекли образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова, од
којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи достављају уверење
- потврду факултета о истом; уверење да није
осуђиван - не старије од 6 месеци; уверење о
држављанству Републике Србије - не старије од
6 месеци; извод из матичне књиге рођених на
прописаном обрасцу са холограмом; уколико
диплома није издата на српском језику, потврду

да зна српски језик, а за лица која нису стекла
образовање на српском језику - доказ о положеном испиту из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе. Пријава
на конкурс мора да садржи тачан назив радног
места за које се конкурише, као и актуелни број
фиксног и мобилног телефона и тачну адресу
кандидата, у циљу контактирања кандидата
везано за психолошку проверу и интервју у току
трајања конкурса. Кандидати који су изабрани
у ужи избор упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Решење о избору кандидата донеће Конкурсна
комисија након добијања резултата психолошке
процене кандидата, у року од 8 дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Неће
се разматрати пријаве које су неразумљиве,
неблаговремене, непотпуне, са документацијом
која садржи неоверене фотокопије докумената,
документацијом старијом од наведеног рока у
конкурсу, као и пријаве уз које нису приложени докази који се траже конкурсом. Пријавни
формулар и пријаву са кратком биографијом са
конкурсом траженим документима и доказима о
испуњавању услова, доставити у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса, на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурсну комисију,
за конкурс - наставник математике - 88,89%
радног времена”. Особа за контакт: секретар
школе, тел. 019/806-003.

УСТАНОВА ЗА ДЕЦУ
„МАРИЈА МУНЋАН”

19250 Мајданпек, Николе Тесле 5
тел. 030/581-284

Васпитач

3 извршиоца
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен
кандидат који испуњава следеће услове:
има одговарајуће више образовање, односно
одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије,
основне академске студије или специјалистичке струковне студије), или високо образовање
на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије
или мастер струковне студије), односно лица са
завршеним високим образовањем на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство Републике Србије;
зна српски језик.

Медицинска сестра - васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен
кандидат који испуњава следеће услове:
има одговарајуће више образовање, односно
одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије,
основне академске студије или специјалистичке
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струковне студије) или високо образовањем
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или мастер струковне студије), односно лица
са завршеним високим образовањем на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године;
поседовање психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима; није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство Републике Србије;
зна српски језик.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање на оглас је 8
дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава
која садржи: 1. одштампани пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 2.
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 3. доказ о држављанству Републике
Србије (уверење о држављанству и извод из
матичне књиге рођених - оверене фотокопије);
4. уверење 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 - издаје
МУП. Пријаве треба послати на напред наведену адресу.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12

Сарадник у настави за ужу научну
област Екстрактивна металургија и
металуршко инжењерство
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом и Статутом Техничког факултета, као
и Правилника о начину, поступку и ближим
условима стицања звања и заснивања радног
односа наставника и сарадника на Техничком
факултету у Бору, кандидат треба да испуњава
и следеће посебне услове за рад: VII/1 степен
стручне спреме, дипломирани инжењер металургије и уписане мастер академске студије
студијског програма металуршко инжењерство.
Остали услови утврђени су одредбом члана 83
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”,
број 88/2017) и члана 109 Статута Техничког
факултета у Бору као Правилника о стицању
звања и заснивању радног односа универзитетских наставника и сарадника на Техничком факултету у Бору. Уз пријаву на конкурс,
неопходно је доставити доказе о испуњености
услова конкурса (биографија, списак радова,
копиране стране научних и стручних радоБесплатна публикација о запошљавању

ва, диплома о одговарајућој стручној спреми,
извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, потврда надлежног органа
непостојања сметње из члана 72. став 4. Закона
о високом образовању (Сектор аналитике Полицијске управе МУП-а), документа у оригиналу
или овереном препису. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве
на конкурс са доказима о испуњавању услова
конкурса, достављају се на адресу: Технички
факултет у Бору, Војске Југославије 12, 19210
Бор. Рок за пријаву по конкурсу је 15 дана од
дана објављивања.

УМЕТНИЧКА ШКОЛА
„СТЕВАН МОКРАЊАЦ”
19300 Неготин
тел. 019/548-474

Педагог
УСЛОВИ: Кандидат треба да има: одговарајуће
образовање у складу са Законом о основама
система образовања и васпитања и Правилника о организацији и систематизацији радних
места у Уметничкој школи „Стеван Мокрањац”
у Неготину 1. стручни сарадник - педагог: високо образовање: на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије;
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима - потребно је доставити пре закључења уговора; потврду 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; држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати
треба да испуњавају услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања
и члана 17. тачка 1.4.2. за стручног сардника
- педагога Правилника о организацији и систематизацији радних места у Уметничкој школи
„Стеван Мокрањац” у Неготину. Кандидати подносе одштампан и попуњен пријавни формулар
са званичне странице Министарства просвете.
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања
конкурса.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, кандидати
треба да приложе: уверење о држављанству
не старије од 6 месеци, оверен препис дипломе о стеченој стручној спреми од стране јавног
бележника, суда или општинске управе за
градове и општине у којима нису именовани
јавни бележници, уверење о некажњавању,
лекарско уверење, остала документа којима се
доказује испуњеност услова конкурса, личну
биографију. Описи послова за радна места су
утврђени Правилником о организацији и систематизацији радних места у Уметничкој школи
„Стеван Мокрањац” у Неготину и кандидатима
су доступни на увид у просторијама Секретаријата школе радним данима од 8 до 10 часова.
Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати
могу предати лично Секретаријату школе или
послати поштом на адресу: Уметничка школа
„Стеван Мокрањац” Неготин, са назнаком „За

конкурс за запошљавање”. Кандидати који уђу
у ужи избор биће позвани на разговор. Остали кандидати добиће обавештење о избору по
конкурсу. Кандидат, стручни сарадник-педагог,
који буде изабран по овом конкурсу дужан је
да, ради заснивања радног односа, достави
лекарско уверење о здравственој способности
у складу са позитивним прописима. Тек након
доношења наведеног документа могуће је
заснивање радног односа. Неблаговремене и
непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете
у разматрање. Ближе информације о конкурсу
могу се добити у секретаријату школе или на
телефон: 019/548-474.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА
„РАЈКО БОСНИЋ” БУКОВО
19300 Неготин, Буковски пут бб
тел. 019/3548-755

1) Помоћни радник - руковалац
пољопривредних машина и возила
2) Помоћни радник - узгајивач
домаћих животиња
3) Магационер
4) Наставник пољопривредне групе
предмета - пољопривредна техника инструктор за обуку вожње трактора
УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос прописани су одредбама Закона о основама о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 др.
закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020),
Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни преглед”, број 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96,
7/98, 3/99, 6/2001. 3/2003, 8/2003, 11/2004,
5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008,
5/2011, 8/2011, 9/2013, 6/2014 и 5/2015 - др.
правилници), као и Правилника о организацији
и систематизацији послова средње Пољопривредне школе са домом ученика „Рајко Боснић”,
Буково-Неготин. У радни однос у установи/
школи може да буде примљено лице, под условима прописаним законом, и то чланом 139
Закона о основама о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019,
27/2018 - др. закон и 6/2020), 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 понашањс; 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. 1) Услови за заснивање радног односа
на радном месту са називом помоћни радник
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руковаоц пољопривредних машина и возила.
За обављање послова радног места са називом
помоћни радник - руковалац пољопривредних
машина и возила, радни однос може се засновати са лицем које, поред испуњености свих
других прописаних услова за заснивање радног односа, има основно образовање, односно
завршену основну школу. Лице из става 1. овог
члана мора да поседује возачку дозволу одговарајуће категорије (возачка дозвола за положену
Ф категорију или другу одговарајућу категорију
која омогућава управљање пољопривредним
машинама и возилима). 2) За обављање послова радног места са називом помоћни радник-узгајивач домаћих животиња радни однос може
се засновати са лицем које, поред испуњености
свих других прописаних услова за заснивање
радног односа, има основно образовање, односно завршену основну школу. 3) За обављање
послова радног места са називом магационер
радни однос може се засновати са лицем које,
поред испуњености свих других прописаних
услова за заснивање радног односа, има завршену средњу школу, односно IV степен стручне спреме, тј. средњу стручну спрему било које
врсте. 4) Услови за заснивање радног односа на
радном месту са називом наставник пољопривредне групе предмета - пољопривредна техника, инструктор за обуку вожње трактора: врста
и степен образовања, односно стручне спреме,
наставника предметне наставе, организатора
практичне наставе и вежби, помоћног наставника, васпитача и стручног сарадника прописани су Законом о основама система образовања
и васпитања и подзаконским актом („Службени
гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закон,
10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020), односно
Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама: дипломирани инжењер
пољопривреде; дипломирани инжењер агрономије; дипломирани саобраћајни инжењер,
односно дипломирани инжењер саобраћаја,
одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт; струковни инжењер саобраћаја, студијски програм
друмски и градски саобраћај; мастер инжењер
пољопривреде и мастер инжењер саобраћаја.
Кандидат из тачке 4) мора имати претходно положен специјалистички испит за возача
моторних возила - инструктора.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да, уз пријаву
на конкурс, поднесу следеће доказе: попуњен
пријавни формулар - формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања
који је доступан на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење о неосуђиваности
који издаје полиција, а које садржи податке о осуђиваности, односно неосуђиваности
(податке из казнене евиденције); уверење о
држављанству - оригинал/оверена фотокопија; извод из матичне књиге рођених - оригинал/оверена фотокопија; оверену фотокопију
лиценце о положеном специјалистичком испиту
за возача моторних возила - инструктора, коју
подноси, као доказ, кандидат за пријем у радни однос на радно место са називом наставник
пољопривредне групе предмета - пољопривредна техника, инструктор за обуку вожње
трактора; оверена фотокопија возачке дозволе за положену Ф категорију или другу одговарајућу категорију која омогућава управљање
пољопривредним машинама и возилима, коју
подноси, као доказ, кандидат за пријем у радни однос на радно место са називом помоћни
радник - руковалац пољопривредних машина и
возила. Потпуном пријавом сматра се пријава
која садржи оне доказе о испуњености услова за пријем у радни однос чије се прилагање
захтева конкурсом. Рок за подношење пријаве
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на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Благовременом пријавом на конкурс сматра се пријава која је непосредно предата школи пре истека рока утврђеног у конкурсу или
је пре истека тог рока предата пошти у облику
препоручене пошиљке. Ако последњи дан рока
пада у недељу или на дан државног празника,
или у неки други дан када школа не ради, рок
истиче истеком првог наредног радног дана.
Комисија за пријем у радни однос доноси одлуку о избору кандидата (решење), у року од 30
дана од дана истека рока за подношење пријава
на конкурс. Додатна обавештења о предметном
конкурсу могу се добити на телефон: 019/3548755 и e-mail: bukovo@mts.rs, радним данима
(понедељак-петак), у периоду од 08 до 12 часова, а лице задужено за давање обавештења о
предметном конкурсу је Александар Милијић,
секретар школе. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити узете у разматрање.

Ч АЧ А К
ОСНОВНА ШКОЛА „КОТРАЖА”
32235 Котража

на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи краћу биографију са адресом и контакт
телефоном; оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми, оригинал
или оверену фотокопију уверења о дражављанству Републике Србије (овера не старија од 6
месеци); уверење о неосуђиваности, доказ о
знању српског језика се доставља само у случају да образовање није стечено 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, доставити 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 формуларом
слати на горе наведену адресу. ОШ „Котража”
32235 Котража или предати лично. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Наставник математике

ОСНОВНА ШКОЛА „22. ДЕЦЕМБАР”

Наставник разредне наставе

32215 Доња Трепча
тел. 032/824-251

са 88,89% радног времена
на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
и одсуства са рада ради неге детета

са непуном нормом 50%

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат за радно место наставника треба да
испуњава услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/2018 - др. закон, 10/2019
и 6/2020): да има одговарајуће образовање,
у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања и то: на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академскр студије) и то: 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 области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима кију су уређивали високо образовање
до 10.септембра 2005. године. Лице из става 1
тачка 1 подтачка 2 члана 140 мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета) и образовање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у ОШ
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник РС” бр.
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17,
13/18 и 11/2019); 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 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 дискриминантно понашање; држављанство
Републике Србије; да зна српски језик и језик

УСЛОВИ: неопходно је да кандидати имају: 1)
одговарајуће образовање - високо образовање
на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСП бодова по прописима који
уређују високо образовање од 10. септембра
2005. године или први степен факултета по
прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, а све у
складу са Правилником о организацији и систематизацији радних места ОШ „22. децембар”;
2) да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3)
да нису осуђивани правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања или давања
мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство
Републике Србије; 5) да знају српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњавању услова који се
достављају уз пријавни формулар: 1. оригинал
или оверена копија дипломе о одговарајућем
образовању; 2. потврда да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривично дело насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примања или давања мита;
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање, издата по објављивању конкурса;
3. уверење о држављанству Републике Србије;
4. доказ о знању језика на коме се остварује
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образовно-васпитни рад доставља само онај
кандидат који одговарајуће образовање није
стекао на српском језику. Услов под бројем 2 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 кандидат
доставља пре закључивања уговора о раду.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преузима на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (htp:www.mpn.gov.rs) и
документацију кандидати достављају и кратку
биографију са контакт подацима (адреса, телефон). Документацију заједно са одштампаним и
попуњеним формуларом кандидати достављају
школи најкасније у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса. Пријавни формулар и
документацију треба послати на адресу школе: Основна школа „22. децембар”, 32215 Доња
Трепча или предати лично у просторијама школе, у затвореној коверти са назнаком „За конкурсну комисију”. Рок за пријаву је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве, као и пријаве са неовереном документацијом у прилогу, неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ТАКОВСКИ УСТАНАК”
32304 Таково
тел. 032/5736-138

Чистачица

са 67% норме, за рад у издвојеним
одељењима школе у Полому
и Горњим Бањанима
УСЛОВИ: неопходно је да кандидат има: 1.
основно образовање; 2. 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 кривично дело примање или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. држављанство Републике Србије; 5. да зна
српски језик на коме се обавља образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из
тачака 1, 3, 4 и 5 достављају се уз пријаву,
а доказ о испуњености услова из тачке 2 ове
одлуке прибавља се пре закључења уговора
о раду. Уз пријаву кандидати треба да доставе следећа документа: оригинал или оверену
копију дипломе о одговарајућој стручној спреми, уверење о неосуђиваности (не старије од
шест месеци), фотокопије морају бити оверене. Непотпуне и неблаговремене пријаве се
неће узимати у разматрање. 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 у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање. Конкурс спроводи комисија именована од стране
директора школе. Пријаве на конкурс доставити лично или путем поште на адресу: ОШ
„Таковски устанак”, 32304 Таково.
Бесплатна публикација о запошљавању

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
У ЧАЧКУ
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
32000 Чачак, Светог Саве 65

Наставник у звање ванредни
професор или доцент за ужу научну
област Рачунарска техника
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор
техничких наука или докторат наука из уже
научне области за коју се наставник бира.
Поред наведених услова кандидати за звање
наставника треба да испуњавају услове прописане Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником
о начину и поступку заснивања радног односа
и стицању звања наставника Универзитета у
Крагујевцу (број II-01-52 од 09. 01. 2017. године - пречишћен текст) и Одлуком о изменама
и допунама Правилника о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања
наставника Универзитета у Крагујевцу (број
III-01-305/5 од 26. 04. 2018. године). Пријава
на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања и
број телефона, податке о образовању, податке
о радном искуству и друго. Уз пријаву доставити: биографију са подацима о досадашњем
раду, оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми, као и оверене фотокопије диплома о претходно завршеним степенима студија, списак научних и стручних радова
као и саме радове, доказ надлежног органа о
неосуђиваности у смислу члана 72 став 4 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 - др. закон, 67/2019 и 6/2020
- др. закон) и чл. 135 ст. 1 Статута Универзитета у Крагујевцу. Упутством за примену, начин
достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у
току поступка избора у звање Универзитета у
Крагујевцу (доступно на www.kg.ac.rs - Избори у звања - Документи за заснивање радног
односа и стицање звања наставника), утврђена је обавеза кандидата, учесника конкурса, да
релевантна документа која прилаже ради оцене испуњености општих услова, као и обавезних и изборних елемената прописаних чланом
8 Правилника о начину и поступку заснивања
радног односа и стицању звања наставника
Универзитета у Крагујевцу, доставља у електронском облику, на начин утврђен наведеним
упутством. Пријаву са доказима о испуњавању
услова конкурса доставити на адресу: Факултет техничких наука у Чачку, Светог Саве 65,
32000 Чачак. 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. Фотокопије поднетих
докумената уз пријаву на конкурс се не враћају.

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

УСЛОВИ: мастер економиста, студент докторских академских студија економије, са искуством из предузетничке економије, који је
сваки од претходних степена студија завршио
са просечном оценом најмање 8. Поред наведених услова, кандидати за звање наставника
треба да испуњавају услове прописане Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о начину и
поступку заснивања радног односа и стицању
звања наставника Универзитета у Крагујевцу
(број II-01-52 од 09. 01. 2017. године - пречишћен текст) и Одлуком о изменама и допунама Правилника о начину и поступку заснивања

радног односа и стицању звања наставника
Универзитета у Крагујевцу (број III-01-305/5 од
26.04.2018. године). Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место
рођења, адресу становања и број телефона, податке о образовању, податке о радном
искуству и друго. Уз пријаву доставити: биографију са подацима о досадашњем раду, оверену
фотокопију дипломе о одговарајућој стручној
спреми, као и оверене фотокопије диплома о
претходно завршеним степенима студија, списак научних и стручних радова као и саме радове, доказ надлежног органа о неосуђиваности у
смислу члана 72 став 4 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018
- др. закон, 67/2019 и 6/2020 - др. закон) и чл.
135. ст. 1. Статута Универзитета у Крагујевцу.
Упутством за примену, начин достављања,
попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка
избора у звање Универзитета у Крагујевцу (доступно на www.kg.ac.rs - Избори у звања - Документи за заснивање радног односа и стицање
звања наставника), утврђена је обавеза кандидата, учесника конкурса, да релевантна документа која прилаже ради оцене испуњености
општих услова, као и обавезних и изборних
елемената прописаних чланом 8 Правилника о
начину и поступку заснивања радног односа и
стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу, доставља у електронском облику, на
начин утврђен наведеним упутством. Пријаву
са доказима о испуњавању услова конкурса
доставити на адресу: Факултет техничких наука
у Чачку, Светог Саве 65, 32000 Чачак. 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. Фотокопије поднетих докумената
уз пријаву на конкурс се не враћају.

ГИМНАЗИЈА „ТАКОВСКИ УСТАНАК”
32300 Горњи Милановац, Милоша Великог 11
тел. 032/713-435

Наставник физике

са непуним радним временом 75%
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће
образовање у складу са чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон,
10/19, 27/18 - др. закон и 6/2020); да има одговарајуће образовање прописано 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,
7/2019 и 2/2020) - наставник физике; 2) да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4)
да има држављанство Републике Србије; 5) да
зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају одштампани пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
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формуларом достављају школи. Уз пријаву на
конкурс кандидати достављају: доказ о одговарајућем образовању у складу са условима
из тачке 1.1) и 1.2) (оверену копију дипломе,
не старију од шест месеци), уверење о неосуђиваности из казнене евиденције МУП-а РС
(оригинал, да није старији од шест месеци);
извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена копија, не старија од шест месеци
- само учесник конкурса који је променио презиме после издавања уверење, односно дипломе), уверење о држављанству (оригинал или
оверена копија, не старија од шест месеци),
доказ о знању српског језика достављају само
кандидати који одговарајуће образовање нису
стекли на српском језику. Уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима достављају изабрани кандидати пре закључења уговора о раду. Кандидати који испуњавају услове за оглашено радно
место, а чије су пријаве благовремене, потпуне
и који буду изабрани у ужи избор, биће упућени на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима код Националне службе
за запошљавање. Одлуку о избору кандидата
донеће конкурсна комисија, након добијања
резултата психолошке процене кандидата, у
року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Разговор са кандидатима
ће се обавити у просторијама Гимназије „Таковски устанак” у Горњем Милановцу, с тим што ће
кандидати о датуму и времену разговора бити
обавештени на број контакт телефона који су
навели у својим пријавама. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс доставити лично
или поштом на адресу: Гимназија „Таковски
устанак”, Милоша Великог 11, 32300 Горњи
Милановац.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉ АЛЕКСАНДАР I”
32300 Горњи Милановац
Хероја Дражевића 2
тел. 032/711-814

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до њеног
повратка са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета

Наставник информатике и
рачунарства
са 50% радног времена

УСЛОВИ: 1) да кандидати имају одговарајуће
високо образовање сходно члану 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018
- др. закони, 10/2019 и 6/2020) и у складу са
Правилником 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 и 11/2019), 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 интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена који комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука (морају да имају завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета), 1.2) на основним студијама у
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трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; 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 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) знају
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају одштампани пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства и заједно са документима којима се доказује испуњеност услова, достављају школи. Докази о испуњености
услова саставни су део пријаве на конкурс. Уз
пријаву на конкурс кандидати достављају: 1.
кратку биографију - CV са контакт телефоном
или имејл-адресом, 2. доказ о одговарајућем
образовању у складу са условима из тачке 1.1)
или 1.2), 3. оверену копију дипломе (да није
старија од шест месеци); 4. уверење о неосуђиваности из казнене евиденције МУП-а РС
(оригинал, да није старији од шест месеци); 5.
уверење о држављанству (оригинал или оверена копија, не старија од шест месеци); 6.
доказ о знању српског језика достављају само
кандидати који одговарајуће образовање нису
стекли на српском језику. Уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима достављају изабрани кандидати пре закључења уговора о раду. Кандидати који испуњавају услове за оглашено радно
место, а чије су пријаве благовремене, потпуне
и који буду изабрани у ужи избор, биће упућени на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима код Националне службе
за запошљавање. Одлуку о избору кандидата
донеће конкурсна комисија након добијања
резултата психолошке процене кандидата, у
року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Разговор са кандидатима
ће се обавити у просторијама Основне школе
„Краљ Александар I” у Горњем Милановцу, с
тим што ће кандидати о датуму и времену разговора бити обавештени на број контакт телефона наведеног у биографији. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс заједно са потребним доказима о испуњености услова доставити
лично или поштом на адресу: Основна школа
„Краљ Александар I”, 32300 Горњи Милановац,
уз назнаку „За конкурс”. Подаци који се прикупљају биће искоришћени искључиво у сврхе
обраде података у конкурсном поступку у складу са Законом о заштити података о личности
(„Сл. гласник РС”, бр. 87/18)

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
32234 Каона, Каона бб
тел. 032/865-003

Наставник математике

са 88,89% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова 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, 113/17 и 95/18 - аут. тумачење)

кандидати за радно место наставник математике треба да испуњавају и услове прописане
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018
- др. закон и 6/2020 даље Закон): 1. да имају
одговарајуће образовање у складу са чланом
140 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/18 - др. закон
и 6/2020) и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник РС”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018 и 11/2019); 2. да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да
имају држављанство Републике Србије; 5. да
знају српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати за радно место наставник математике треба да доставе: 1) попуњен
пријавни формулар - одштампан са званичне
интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 2) кратку биографију
(CV); 3) оверен препис/фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању (лица која
су стекла академско звање мастер у обавези су
да доставе и оверен препис/фотокопију дипломе
о претходно завршеним основним академским
судијама); 4) извод из матичне књиге рођених,
не старији од 6 месеци у односу на дан истека
конкурса (оригинал или оверену фотокопију);
5) уверење о држављанству Републике Србије,
не старије од 6 месеци у односу на дан истека
конкурса (оригинал или оверену фотокопију); 6)
уверење надлежне полицијске управе да кандидат није осуђиван и да није утврђено дискриминаторно понашање сагласно члану 139. став 1.
тачка 3. Закона о основама система образовања
и васпитања, не старије од 6 месеци у односу на
дан истека конкурса; 7) доказ о познавању српског језика - подноси само кандидат који није стекао одговарајуће образовање на српском језику;
8) лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима (доказ подноси кандидат који буде
изабран по конкурсу пре закључења уговора о
раду). Конкурс спроводи конкурсна комисија коју
именује директор у складу са законом. Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос на неодређено
време, у року од 8 дана од дана истека рока за
пријем пријава. Кандидати који буду испуњавали
услове конкурса и буду изабрани у ужи избор, у
року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за 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 из претходног става
и доноси решење о избору кандидата у року од
8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Лице које буде изабрано по конкурсу,
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дужно је да приложи доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење)
пре закључења уговора о раду. Кандидат незадовољан решењем о изабраном кандидату може
да поднесе жалбу директору, у року од 8 дана
од дана достављања решења о избору кандидата. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови” Националне службе за запошљавање.
Кандидати попуњавају пријавни формулар
који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају установи на адресу ОШ „Вук Караџић”,
Каона бб, 32234 Каона (са назнаком „За конкурс
за пријем у радни однос на неодређено време”),
телефон 032/865-003. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве
уз које нису приложени сви докази у оригиналу
или фотокопији овереној од надлежног органа неће се разматрати. Пријаве и приложена
документа се не враћају. Пријаве слати на горе
наведену адресу.

ЈАГОДИНА
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ДЕСПОТ СТЕФАН ВИСОКИ”

образовања и васпитања, и то: а) да има одговарајуће високо образовање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи (дипломирани
музичар, усмерење пијаниста; дипломирани
музичар - пијаниста; дипломирани музичар оргуљаш; дипломирани музичар - чембалиста;
академски музичар пијаниста; академски музичар - оргуљаш; академски музичар - чембалиста; мастер музички уметник - професионални
статус: клавириста, оргуљаш или чембалиста);
б) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; в) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; г) да има држављанство Републике
Србије; д) да зна српски језик као језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад.

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

Наставник гитаре

Оглас објављен 18.12.2019. године, у публикацији „Послови” број 860, за радно место: наставник историје, на одређено време преко 60 дана,
до повратка са функције лица изабраног за
директора школе, поништава се у целости.

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове из чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: а) да има
одговарајуће високо образовање у складу са
Правилником о степену и врсти образовања
наставника у основној музичкој школи (дипломирани музичар, усмерење гитариста; дипломирани музичар - гитариста; академски музичар
гитариста; мастер музички уметник - професионални статус гитариста); б) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; в) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; г)
да има држављанство Републике Србије; д) да
зна српски језик као језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ”
35 000 Јагодина, Бошка Бухе 4
тел. 035245-915
e-mail: vladidjor@gmail.com

Наставник клавира
6 извршилаца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове из
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: а) да има одговарајуће
високо образовање у складу са Правилником о
степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи (дипломирани музичар, усмерење пијаниста; дипломирани музичар - пијаниста; академски музичар пијаниста; мастер
музички уметник - професионални статус - клавириста); б) да има психичку физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
в) да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
г) да има држављанство Републике Србије; д) да
зна српски језик као језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.

Корепетитор
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове
из чл. 139 и 140 Закона о основама система
Бесплатна публикација о запошљавању

3 извршиоца

Наставник хармонике
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове
из чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: а) да има
одговарајуће високо образовање у складу са
Правилником о степену и врсти образовања
наставника у основној музичкој школи (дипломирани музичар, усмерење акордеониста;
дипломирани музичар - акордеониста; академски музичар акордеониста; мастер музички
уметник - професионални статус акордеониста/
хармоникаш; дипломирани музичар - бајаниста); б) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; в)
да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и

злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; г) да има држављанство Републике Србије; д) да зна српски језик
као језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Наставник виолине
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове из чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: а) да има
одговарајуће високо образовање у складу
са Правилником о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи
(дипломирани музичар, усмерење виолиниста;
дипломирани музичар - виолиниста; академски музичар виолиниста; мастер музички уметник - професионални статус виолиниста); б) да
има психичку физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; в) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; г) да има држављанство Републике
Србије; д) да зна српски језик као језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад.

Стручни сарадник
(педагог или психолог)
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове
из чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: а) да има
одговарајуће високо образовање у складу са
Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи (професор педагогије; дипломирани
педагог - општи смер или смер школског педагога; дипломирани школски педагог-психолог;
дипломирани педагог; мастер педагог; дипломирани педагог - мастер; професор психологије; дипломирани психолог - општи смер или
смер школске психологије; дипломирани школски психолог - педагог; дипломирани школско-клинички психолог; дипломирани психолог;
мастер психолог; дипломирани психолог - мастер); б) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; в)
да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; г) да има држављанство Републике Србије; д) да зна српски језик
као језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
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Наука и образовање

Наставник соло певања
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове из чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: а) да има
одговарајуће високо образовање у складу са
Правилником о степену и врсти образовања
наставника у основној музичкој школи (дипломирани музичар, усмерење соло певач; дипломирани музичар - соло певач; дипломирани
музичар -концертни и оперски певач; академски музичар соло певач; мастер музички уметник - професионални статус - соло певач); б) да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; в) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; г) да има држављанство Републике
Србије; д) да зна српски језик као језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад.

Наставник солфеђа
са 50% норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове из чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: а) да има
одговарајуће високо образовање у складу са
Правилником о степену и врсти образовања
наставника у основној музичкој школи (дипломирани музички педагог, дипломирани музичар
- педагог, мастер теоретичар уметности, професионални статус - музички педагог); б) да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; в) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; г) да има држављанство Републике
Србије; д) да зна српски језик као језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад.

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; г) да има држављанство Републике
Србије; д) да зна српски језик као језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати достављају потребну документацију у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса, и
то: извод из матичне књиге рођених; диплому
или уверење о стеченом одговарајућем образовању; извод из казнене евиденције о неосуђиваности за горе наведена дела, не старији од
6 месеци (из МУП-а РС); уверење о држављанству, не старије од 6 месеци; доказ о знању
српског језика уколико високо образовање није
стечено на српском језику; радну биографију,
осим за лица која нису била у радном односу.
Лекарско уверење подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидати
који буду изабрани у ужи избор, у року од 8
дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, коју врши
надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованох поступака. Сви
докази се подносе у оригиналу или овереним
фотокопијама. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити узете у разматрање. Пријавни формулар и остала наведена документација
као докази о испуњености услова се предају
непосредно код секретара, сваког радног дана
од 07.30 до 14.30 или поштом на горе наведену
адресу, и то у затвореној коверти са назнаком:
„Конкурс за пријем у радни однос на неодређено време за _____________ (навести радно
место за које се конкурише)”.

ОШ „РАДИСЛАВ НИКЧЕВИЋ”
35270 Мајур
тел. 035/261-378

Поновљен оглас

Наставник предметне наставе предмет физика
60% радног времена
за рад у матичној школи у Мајуру
и у издвојеном одељењу у Колару

Наставник предметне наставе
- техничко и информатичко
образовање (предмет техника
и технологија)

Нототекар

80% радног времена
за рад у матичној школи у Мајуру
и у издвојеном одељењу у Колару

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове из
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: а) да има одговарајуће високо образовање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника
у основној музичкој школи („Службени гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 18/2013, 2/2017
и 9/2019 - инструментални одсек); б) да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; в) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште
услове прописане Законом о раду („Службени гласник РС” бр, 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/2017 - одлука УС, 113/17 и 95/2018
- аутентично тумачење), као и посебне услове;
да има одговарајућу стручну спрему прописану
Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019, 2/20) за тражено радно место, односно да има одговарајуће
образовање у складу са чланом 135. став 2, чл.
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр.
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/19 и 6/20),
лице које је стекло одговарајуће образовање:

са 50% норме

72

| Број 887 | 24.06.2020.

1) на студијама на 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 4
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Лице које је стекло образовање на студијама
другог степена из области педагошких наука
или интердисцилинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
стручне области или области педагошких наука, мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 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 кривично дело примања мита или давања мита,
за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на којем 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 установи, и то: уверење о држављанству Републике
Србије, не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених (са холограмом); оверен
препис или оверену фотокопију дипломе или
уверење о стеченом одговарајућем образовању; доказ надлежне полицијске управе да
није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или
давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (издато након
расписивања конкурса); доказ о знању српског
језика на којем се остварује образовно-васпитни рад у школи (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на језику на коме
се остварује образовно-васпитни рад у школи);
радну биографију (осим за лица која први пут
заснивају радни однос) - пожељно доставити.
Лекарско уверење да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Докази о испуњености
услова достављају се у оригиналу или овереној фотокопији. Конкурс спроводи Конкурсна
комисија коју именује директор школе. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за
пријем у радни однос у року од осам дана од
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дана истека рока за пријем пријава. Кандидати
који су изабрани у ужи избор, у року од осам
дана упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од
8 дана од дана пријема разултата психолошке процене способности за рад са ученицима
и обавља разговор са кандидатима са листе.
Комисија доноси решење о избору кандидата
у року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Рок за подношење пријава
на конкурс је осам дана од дана објављивања
конкурса. Пријаве слати на адресу: ОШ „Радислав Никчевић”, 35270 Мајур, 35000 Јагодина,
са назнаком „За конкурс” или лично у секретаријату школе, радним данима од 8.00 до 14.00
часова. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе, путем телефона 035/261-378. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

КИКИНДА
ПОЉОПРИВРЕДНО-ТЕХНИЧКИ
СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР
„БЕСЕДЕШ ЈОЖЕФ”
24420 Кањижа, Широка 70
тел. 024/874-550

Наставник мађарског језика и
књижевности
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат треба да је: професор, односно дипломирани филолог за мађарски језик и књижевност;
мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно
профил Мађарски језик и књижевност); мастер професор - мађарски језик и књижевност;
мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Мађарски језик
и књижевност); мастер професор предметне
наставе (претходно завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет). Поред наведених
кандидат треба да испуњава следеће услове:
1) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 2) 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; 3) има држављанство Републике Србије;
4) зна српски језик, и мађарски језик - језик на
којем остварује образовно-васпитни рад у школи; 5) не постоји дискриминаторно понашање
на страни кандидата, утврђено у складу са законом. Ради пријаве на конкурс, кандидат треба
да достави: пријавни формулар који попуњава
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, штампа
га и исти прилаже са документацијом, диплому
о стеченој стручној спреми (оригинал или оверен препис - фотокопија) и ако је образовање
стечено у иностранству решење министра просвете, науке и технолошког развоја о признању
дипломе ради запошљавања (оригинал или
оверен препис - фотокопија), извод из матичне
књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију; уверење о држављанству, не старије од
Бесплатна публикација о запошљавању

6 месеци, оригинал или оверену фотокопију;
биографију, доказ о знању мађарског језика и
српског језика (да је кандидат стекао средње,
више или високо образовање на мађарском
језику и српском језику или да је положио
испит из тог језика по програму одговарајуће
високошколске установе, оригинале или оверене фотокопије); доказ о неосуђиваности, оригинал, не старији од 6 месеци.
ОСТАЛО: 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. Лекарско уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са ученицима прибавља се пре закључења уговора о
раду. Пријаве на конкурс слати на попуњеном
формулару Министарства просвете, науке и
технолошког развоја (http: //www.mpn.gov.
rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZAKONKURISANjE.doc), на адресу школе: ПТСЦ
„Беседеш Јожеф” Кањижа, Широка 70, 24420
Кањижа. Рок за подношење пријаве је 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање.

Помоћни радник
УСЛОВИ: III степен стручне спреме. Кандидат
треба да: 1) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 2) 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; 3) има држављанство Републике Србије; 4) зна српски и мађарски језик;
5) не постоји дискриминаторно понашање на
страни кандидата, утврђено у складу са законом. Уз пропратно писмо, односно пријаву за
конкурс, кандидат треба да приложи: пријавни
формулар који попуњава на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, штампа га и исти прилаже
са документацијом, диплому о стеченој стручној
спреми (оригинал или оверен препис - фотокопија) и ако је образовање стечено у иностранству решење министра просвете, науке и технолошког развоја о признању дипломе ради
запошљавања (оригинал или оверен препис фотокопија), извод из матичне књиге рођених,
оригинал или оверену фотокопију; уверење о
држављанству, не старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију; биографију, доказ
о знању српског језика и мађарског језика (да
је кандидат стекао средње, више или високо
образовање на српском или мађарском језику
или да је положио испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе,
оригинале или оверене фотокопије, или да се
усменом провером утврди да зна језик); доказ
о неосуђиваности, оригинал. 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. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са ученицима прибавља се пре закључења
уговора о раду. Пријаве на конкурс слати на
попуњеном формулару Министарства просвете,

науке и технолошког развоја (http: //www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURISANjE.doc), на адресу школе: ПТСЦ
„Беседеш Јожеф” Кањижа, Широка 70, 24420
Кањижа. Рок за подношење пријаве 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање.

Секретар школе
УСЛОВИ: високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије); на основнимс студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Кандидат мора имати дозволу за рад секретара (лиценца за секретара) или положен стручни испит за секретара,
правосудни или стручни испит за запослене у
органима државне управе или државни стручни испит. Поред наведених, кандидат треба да
испуњава следеће услове: 1) има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 2) 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; 3) има
држављанство Републике Србије; 4) зна српски
језик; не остварује образовно-васпитни рад;
5) не постоји дискриминаторно понашање на
страни кандидата, утврђено у складу са законом. Ради пријаве на конкурс, кандидат треба
да достави: пријавни формулар који попуњава
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, штампа
га и исти прилаже са документацијом; диплому
о стеченој стручној спреми (оригинал или оверен препис - фотокопија) и ако је образовање
стечено у иностранству решење министра просвете, науке и технолошког развоја о признању
дипломе ради запошљавања (оригинал или
оверен препис - фотокопија); извод из матичне
књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија; уверење о држављанству (не старије од
6 месеци), оригинал или оверена фотокопија;
биографију; доказ о знању српског језика (да
је кандидат стекао средње, више или високо
образовање на српском језику или да је положио испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе, оригинале или
оверене фотокопије или провером путем разговора); доказ о неосуђиваности, оригинал, не
старији од 6 месеци; доказ о положеном испиту
за секретара установе, правосудном или стручном испиту за запослене у органима државне
управе или државном стручном испиту, оригинал или оверену фотокопију.
ОСТАЛО: 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. Лекарско уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са ученицима, прибавља се пре закључења уговора о
раду. Пријаве на конкурс слати на попуњеном
формулару Министарства просвете, науке и
технолошког развоја (http: //www.mpn.gov.
rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZAKONKURISANjE.doc), на адресу школе: ПТСЦ
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„Беседеш Јожеф” Кањижа, Широка 70, 24420
Кањижа. Рок за подношење пријаве је 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање.

Чистачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена
основна школа. Кандидат треба да: 1) има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 2) 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; 3) има
држављанство Републике Србије; 4) зна српски
и мађарски језик; 5) не постоји дискриминаторно понашање на страни кандидата, утврђено у
складу са законом. Кандидат треба да приложи:
пријавни формулар који попуњава на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, штампа га и исти
прилаже са документацијом; диплому о стеченој стручној спреми (оригинал или оверен препис - фотокопија) и ако је образовање стечено у иностранству решење министра просвете,
науке и технолошког развоја о признању дипломе ради запошљавања (оригинал или оверен
препис - фотокопија); извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију;
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију; биографију, доказ о знању српског језика и мађарског
језика (да је кандидат стекао средње, више или
високо образовање на српском или мађарском
језику или да је положио испит из тог језика
по програму одговарајуће високошколске установе, оригинале или оверене фотокопије, или
да се усменом провером утврди да зна језик);
доказ о неосуђиваности, оригинал, не старији
од 6 месеци.
ОСТАЛО: 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. Лекарско уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са ученицима прибавља се пре закључења уговора о
раду. Пријаве на конкурс слати на попуњеном
формулару Министарства просвете, науке и
технолошког развоја (http: //www.mpn.gov.
rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZAKONKURISANjE.doc), на адресу школе: ПТСЦ
„Беседеш Јожеф” Кањижа, Широка 70, 24420
Кањижа. Рок за подношење пријаве је 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање.

Домар - мајстор одржавања
УСЛОВИ: III степен стручне спреме; положен
стручни испит за рад са судовима под притиском. Кандидат треба да: 1) има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 2) није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
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лица или 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; 3)
има држављанство Републике Србије; 4) зна
српски и мађарски језик; 5) не постоји дискриминаторно понашање на страни кандидата,
утврђено у складу са законом. Ради пријаве на
конкурс, кандидат треба да поднесе: пријавни
формулар који попуњава на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, штампа га и исти прилаже са документацијом; диплому о стеченој
стручној спреми (оригинал или оверен препис
- фотокопија) и ако је образовање стечено у
иностранству решење министра просвете, науке и технолошког развоја о признању дипломе ради запошљавања, оригинал или оверен
препис - фотокопија; извод из матичне књиге
рођених, оригинал или оверену фотокопију;
уверење о држављанству, не старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију; биографију, доказ о знању српског језика и мађарског
језика (да је кандидат стекао основно, средње,
више или високо образовање на српском или
мађарском језику или да је положио испит из
тог језика по програму одговарајуће високошколске установе, оригинале или оверене фотокопије или да се усменом провером утврди да
зна језик); доказ о неосуђиваности, оригинал,
не старији од 6 месеци; уверење о положеном
испиту за рад са судовима под притиском, оригинал или оверена фотокопија. 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. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са ученицима прибавља се пре закључења
уговора о раду. Пријаве на конкурс слати на
попуњеном формулару Министарства просвете,
науке и технолошког развоја (http: //www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURISANjE.doc), на адресу школе: ПТСЦ
„Беседеш Јожеф” Кањижа, Широка 70, 24420
Кањижа. Рок за подношење пријаве је 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање.

Возач - руковалац пољопривредних
машина и возила
УСЛОВИ: III степен стручне спреме: возачка
дозвола за управљање мопедима, лаким трициклима и лаким четвороциклима, тешким четвороциклима, путничким возилом, тј. возилима
чија маса није већа од 3,5 т и немају више од 8
места за седење не рачунајући седиште за возача, мотоциклима чија радна запремина мотора
није већа од 125 cm3 и снаге мотора до 11 kW,
као и тешким трициклима чија снага мотора не
прелази 15 kW, мотоциклима чија снага мотора
није већа од 35 kW и чији однос снаге мотора
и масе возила није већи од 0, 2 kW/кг, мотоциклима и тешким трициклима чија снага мотора
прелази 15 kW, тракторима са или без прикључних возила и радне машине, мотокултиваторима, скупом возила чије вучно возило припада
категорији Б, највећа дозвољена маса прикључног возила је већа од 750 кг, а није већа од
3.500 кг. Поред наведених кандидат треба да
испуњава следеће услове: 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 да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 3) има
држављанство Републике Србије; 4) зна српски језик и мађарски језик; 5) не постоји дискриминаторно понашање на страни кандидата,
утврђено у складу са законом. Ради пријаве на
конкурс, кандидат треба да достави: пријавни
формулар који попуњава на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, штампа га и исти прилаже
са документацијом; диплому о стеченој стручној
спреми (оригинал или оверен препис - фотокопија) и ако је образовање стечено у иностранству решење министра просвете, науке и технолошког развоја о признању дипломе ради
запошљавања (оригинал или оверен препис фотокопија), извод из матичне књиге рођених,
оригинал или оверену фотокопију; уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију; биографију; доказ
о знању српског језика и мађарског језика (да
је кандидат стекао средње, више или високо
образовање на српском језику или да је положио испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе, оригинале или
оверене фотокопије или усменом провером);
доказ о неосуђиваности, оригинал - фотокопија возачке дозволе за управљање мопедима,
лаким трициклима и лаким четвороциклима,
тешким четвороциклима, путничким возилом
итд., као што је горе наведено. 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. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са ученицима прибавља се пре закључења
уговора о раду. Пријаве на конкурс слати на
попуњеном формулару Министарства просвете,
науке и технолошког развоја (http: //www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURISANjE.doc), на адресу школе: ПТСЦ
„Беседеш Јожеф” Кањижа, Широка 70, 24420
Кањижа. Рок за подношење пријаве је 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање.

ОШ „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО”
23315 Банатска Топола, Вука Караџића 20
тел. 0230/67-203

Наставник предметне наставе
- математика
са непуним радним временом
од 36 сати недељно, односно
88,89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају држављанство Републике Србије; да поседују психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца као и за кривично дело
насиља у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против чевечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну

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

Наука и образовање

санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да поседују високо образовање и звање сагласно чл.
140 Закона о основама система образовања и
васпитања, као и Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС” број 11/12,
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18,
11/19 и 2/20): професор математике: професор математике, дипломирани математичар,
дипломирани математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар
за рачунарство и информатику, дипломирани
математичар информатичар, професор математике и рачунарства, дипломирани математичар
за математику економије, професор информатике - математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани математичар
- примењена математика, дипломирани математичар - математика финансија (са изборним
предметом Основи геометрије), дипломирани
информатичар, мастер математичар, мастер
професор математике, мастер професор математике и физике, мастер професор математике и информатике, мастер професор физике и
математике, мастер професор информатике и
математике, дипломирани професор математике-мастер, дипломирани математичар - мастер,
дипломирани инжењер математике - мастер
(са изборним предметом Основи геометрије),
дипломирани математичар - професор математике, дипломирани математичар - теоријска
математика, дипломирани инжењер математике (са изборним предметом Основи геометрије),
професор хемије - математике, професор географије - математике, професор физике - математике, професор биологије - математике,
професор математике - теоријско усмерење,
професор математике - теоријски смер, дипломирани математичар и информатичар, дипломирани математичар - механичар, мастер професор предметне наставе. Лица која су стекла
академско звање мастер, односно дипломирани мастер треба да поседују најмање 30 ЕСПБ
из развојно-педагошких предмета, да поседују 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. Лице које је у току
студија положило испит из психологије и педагогије или положило стручни испит сматра се
да има образовање из чл. 142 ст. 1 наведеног
закона, зна српски језик. Уз пријавни формулар (преузети на званичној интернет старници
Министарства) на конкурс кандидати треба да
доставе: уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених
(издато на новом обрасцу од 01.03.2010), оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми, доказ о поседовању образовања из
члана142 ст. 1 Закона о основама система образовања и васпитања, 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 кривично дело насиља у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против чевечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њих није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима изабрани кандидат ће доставити
пре закључења уговора о раду. Уколико одгоБесплатна публикација о запошљавању

варајуће образовање није стечено на српском
језику, доставити доказ о познавању српског
језика. Сви документи се прилажу у оригиналу
или овереној фотокопији.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве слати у затвореном омоту, са назнаком „За конкурс”, на адресу: Основна школа
„Братство-јединство”, Вука Караџића 20, 23315
Банатска Топола. Ближе информације о конкурсу се могу добити на број телефона школе:
0230/67-203.

ОШ „ТЕРМЕКЕЊ ИШТВАН”
24352 Торњош, Радноти Миклоша 12
тел. 024/4841-005

Наставник предметне наставе
- математика
са одељењским старешинством
у посебним условима,
са 66,67% радног времена

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање; 2. психичка, физичка и здравствена способност за
рад са децом и ученицима; 3. непостојање
осуде 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 лице није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. држављанство Републике Србије;
5. знање српског и мађарског језика. Документи који се достављају уз пријавни формулар:
1. оригинал или оверена фотокопија дипломе
о одговарајућем високом образовању и то студије другог степена (мастер академске, мастер
струковне, специјалистичке академске студије) по пропису који одређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или основне студије у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређио високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. уверење о здравственој способности; 3.
уверење о некажњавању из МУП-а; 4. уверење
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија); 5. уверење о знању језика; 6. биографија. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Конкурсну документацију кандидати
могу поднети лично, у затвореној коверти, у
школи или препорученом пошиљком на следећу
адресу: 24352 Торњош, Радноти Миклоша 12.
Телефон за ближа обавештења: 024/4841-005.

Педагог
УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање; 2. психичка, физичка и здравствена способност за
рад са децом и ученицима; 3. непостојање
осуде 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 противполне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-

чену кривичну санкцију, и да за лице није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. држављанство Републике Србије;
5. знање српског и мађарског језика. Документи који се достављају уз пријавни формулар:
1. оригинал или оверена фотокопија дипломе
о одговарајућем високом образовању и то студије другог степена (мастер академске, мастер
струковне, специјалистичке академске студије) по пропису који одређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или
основне студије у трајању од најмање четири
године по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године; 2.
уверење о здравственој способности; 3. уверење о некажњавању из МУП-а; 4. уверење о
држављанству (оригинал или оверена фотокопија); 5. уверење о знању језика; 6. биографија. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Конкурсну документацију кандидати
могу поднети лично, у затвореној коверти, у
школи или препорученом пошиљком на следећу
адресу: 24352 Торњош, Радноти Миклоша 12.
Телефон за ближа обавештења: 024/4841-005.

Наставник историје

за 55% радног времена
УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање; 2. психичка, физичка и здравствена способност за
рад са децом и ученицима; 3. непостојање
осуде 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 противполне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за лице није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. држављанство Републике Србије;
5. знање српског и мађарског језика. Документи који се достављају уз пријавни формулар:
1. оригинал или оверена фотокопија дипломе
о одговарајућем високом образовању и то студије другог степена (мастер академске, мастер
струковне, специјалистичке академске студије) по пропису који одређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или
основне студије у трајању од најмање четири
године по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године; 2.
уверење о здравственој способности; 3. уверење о некажњавању из МУП-а; 4. уверење о
држављанству (оригинал или оверена фотокопија); 5. уверење о знању језика; 6. биографија. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Конкурсну документацију кандидати
могу поднети лично, у затвореној коверти, у
школи или препорученом пошиљком на следећу
адресу: 24352 Торњош, Радноти Миклоша 12.
Телефон за ближа обавештења: 024/4841-005.

Чистачица

2 извршиоца
УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање (основно
образовање); 2. психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 3. непостојање осуде правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
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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 противполне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за лице није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4.
држављанство Републике Србије; 5. знање језика. Документи који се достављају уз пријавни
формулар: 1. уверење о завршеној школи; 2.
уверење о здравственој способности; 3. уверење о некажњавању из МУП-а; 4. уверење о
држављанству (оригинал или оверена фотокопија); 5. доказ о знању језика; 6. биографија.
Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Конкурсну документацију кандидати могу поднети лично у затвореној коверти у школи или
препорученом пошиљком на следећу адресу:
24352 Торњош, Радноти Миклоша 12. Телефон
за ближа обавештења: 024/4841-005.

ОШ „СЛАВКО РОДИЋ”
23312 Банатско Велико Село, Омладинска 4
тел. 0230/451-408

Наставник предметне наставе
- наставник математике
Наставник предметне наставе
- наставник немачког језика

од 22 сата недељно,
односно 55,55% норме радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да има држављанство Републике Србије; да поседује психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца као и за кривично дело
насиља у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против чевечности 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 поседује високо образовање и звање сагласно чл.
140 Закона о основама система образовања и
васпитања као и Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС” бр. 11/12,
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18,
11/19 и 2/20): професор математике: професор математике, дипломирани математичар,
дипломирани математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар
за рачунарство и информатику, дипломирани
математичар информатичар, професор математике и рачунарства, дипломирани математичар
за математику економије, професор информатике - математике, дипломирани математичар
- астроном, дипломирани математичар - примењена математика, дипломирани математичар
- математика финансија (са изборним предметом Основи геометрије), дипломирани информатичар, мастер математичар, мастер професор математике, мастер професор математике и
физике, мастер професор математике и информатике, мастер професор физике и математике, мастер професор информатике и математике, дипломирани професор математике
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- мастер, дипломирани математичар - мастер,
дипломирани инжењер математике - мастер
(са изборним предметом Основи геометрије),
дипломирани математичар - професор математике, дипломирани математичар - теоријска
математика, дипломирани инжењер математике (са изборним предметом Основи геометрије),
професор хемије - математике, професор географије - математике, професор физике - математике, професор биологије - математике,
професор математике - теоријско усмерење,
професор математике - теоријски смер, дипломирани математичар и информатичар, дипломирани математичар - механичар, мастер професор предметне наставе. Професор немачког
језика: професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и књижевност, - мастер
филолог (студијски програм или главни предмет/профил немачки језик), мастер професор
језика и књижевности (студијски програм или
главни предмет/профил немачки језик), мастер професор језика и књижевности (студијски
програм Језик, књижевност и култура), мастер
професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет).
Лица која су стекла академско звање мастер,
односно дипломирани мастер треба да поседују
најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких предмета, да поседује 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. Лице које
је у току студија положило испит из психологије и педагогије или положило стручни испит
сматра се да има образовање из чл. 142 ст. 1
наведеног закона, зна српски језик. Уз пријавни формулар (преузети на званичној интернет
старници Министарства) на конкурс кандидати треба да доставе: уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу
од 01.03.2010.), оверену фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми, доказ о поседовању
образовања из члана142 ст.1 Закона о основама система образовања и васпитања; 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 кривично дело насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Лекарско уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима изабрани
кандидат ће доставити пре закључења уговора
о раду. Уколико одговарајуће образовање није
стечено на српском језику, доставити доказ о
познавању српског језика. Сви документи се
прилажу у оригиналу или овереној фотокопији.
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Пријаве слати у
затвореном омоту са назнаком „За конкурс”, на
адресу: Основна школа „Славко Родић”, Омладинска 4, 23312 Банатско Велико Село. Ближе
информације о конкурсу се могу добити на број
телефона школе: 0230/451-408.

Посао се не чека,
посао се тражи

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
24400 Сента, Главни трг 12

Наставник српског језика
као нематерњег

са непуном нормом од 10 часова,
односно 56% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да има 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 за одговарајући предмет, односно
групе предмета, лице мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу
предмета; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године - доказ: оверена копија дипломе
о завршеном одговарајућем образовању (доставља кандидат уз пријаву); 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима - доказ: лекарско уверење
(доставља кандидат пре закључења уговора);
3) да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречебезусловна
казна 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, доказ: извод из казнене евиденције о
некажњавању (доставља кандидат уз пријаву);
4) држављанство Републике Србије; доказ - уверење о држављанству (доставља кандидат уз
пријаву); 5) да зна српски језик и језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад; доказ:
диплома средње, више или високе установе
на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или потврда да је кандидат положио
испит из тог језика по програму одговарајуће
високошколске установе (доставља кандидат
уз пријаву). Уз формулар за пријаву на конкурс, који кандидати могу преузети на званичној интернет страници Министарства, кандидат
подноси: 1. оверену копију дипломе о завршеном образовању, 2. уверење о држављанству,
3. извод из матичне књиге рођених, 4. уверење
о некажњавању, 5. диплома: средње, више или
високе установе на језику на коме се остварује
образовно-васпитни рад или потврда да је лице
положило испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе. Сви прилози
морају бити у оргиналу или овереној копији.
Документацију са формуларом за пријаву на
конкурс послати на адресу: Економско-трговинска школа Сента, Главни трг 12, 24400 Сента са
назнаком „За конкурс”. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у часопису „Послови” НСЗ. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „СЛОБОДАН МАЛБАШКИ”
23300 Кикинда, Светосавска 19
тел. 0230/442-474

Наставник уметничких и стручних
теоретских предмета

са нормом ангажовања од укупно 100%
(95% солфеђо и 5% теорија музике)
1 извршилац
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за
пријем у радни однос прописане чл. 139, 140
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142 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017,
27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др.
закон и 6/2020) за заснивање радног односа:
1. да има одговарајући степен стручне спреме,
одређеног занимања, према Правилнику о степену и врсти образовања наставника у основној
музичкој школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник” бр. 18/2013, 2/2017, 9/2019 и 1/2020)
и то: дипломирани музички педагог, дипломирани музичар - усмерење музички педагог; професор солфеђа: професор солфеђа и музичке
културе, дипломирани музичар-педагог; мастер
теоретичар уметности, професионални статус музички педагог, 2. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за 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
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 3. да је држављанин
Републике Србије, 4. да зна 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.

Корепетитор и наставник
уметничких и стручних предмета
(клавира)
са одељењским старешинством и
нормом ангажовања од укупно 97%
(85% настава корепетиције
и 12% настава клавира)
1 извршилац

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове
за пријем у радни однос прописане 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 и 6/2020) за заснивање радног односа:
1. да има одговарајући степен стручне спреме,
одређеног занимања, према Правилнику о степену и врсти образовања наставника у основној
музичкој школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник” бр. 18/2013, 2/2017, 9/2019 и 1/2020)
и то: дипломирани музичар - усмерење пијаниста; дипломирани музичар - пијаниста; дипломирани музичар - оргуљаш; дипломирани музичар- чембалиста; академски музичар пијаниста,
академски музичар оргуљаш, академски музичар чембалиста; мастер музички уметник, професионални статус: клавириста, оргуљаш или
чембалиста; мастер музички уметник, професионални статус; камерни музичар, са претходно завршеним основним академским студијама
клавира, оргуља и чембала; 2. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за 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 да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање,
3. да је држављанин Републике Србије, 4. да
зна српски језик (доказ су у обавези да доставе
само кандидати који образовање нису стекли на
Бесплатна публикација о запошљавању

српском језику) - доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат
положио испит из српског језика.

Наставник уметничких и стручних
предмета (соло певања)
са одељењским старешинством

Наставник уметничких и стручних
предмета (соло певања)
са одељењским старешинством,
за 76% норме

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за
пријем у радни однос прописане 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 и
6/2020) за заснивање радног односа: 1. да има
одговарајући степен стручне спреме, одређеног занимања, према Правилнику о степену и
врсти образовања наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 18/2013, 2/2017, 9/2019 и 1/2020) и то:
дипломирани музичар, усмерење соло певач;
дипломирани музичар- соло певач; дипломирани музичар - концертни и оперски певач;
академски музичар соло певач; мастер музички
уметник; професионални статус - соло певач, 2.
да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 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 да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 3. да је држављанин
Републике Србије, 4. да зна 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.

Наставник уметничких и стручних
премета (кларинета и камерне
музике)

са 97% норме (настава кларинета 24%
и настава камерне музике 73%),
са одељењским старешинством
1 извршилац
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за пријем у радни однос прописане чланом 139, 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 и 6/2020) за заснивање радног
односа: 1. да има одговарајући степен стручне
спреме, одређеног занимања, према Правилнику о степену и врсти образовања наставника у
основној музичкој школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 18/2013, 2/2017, 9/2019 и
1/2020) и то: дипломирани музичар, усмерење
кларинетиста; дипломирани музичар - кларинетиста: академски музичар кларинетиста;
мастер музички уметник- професионални статус - кларинетиста, 2. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за 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 да
за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање, 3. да је држављанин Републике Србије, 4. да зна 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву по конкурсу кандидати
су дужни да приложе: 1. пријавни формулар
који попуњавају на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, штампају га и исти прилажу
са документацијом, 2. биографију, 3. диплому
или уверење о стеченој стручној спреми - оригинал или оверену фотокопију, 4. уверење о
држављанству - не старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију, 5. извод из
матичне књиге рођених - оригинал или оверену фотокопију, 6. уверење о неосуђиваности
из МУП-а - не старије од 6 месеци, оригинал,
7. потврду одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из српског
језика (само кандидати који образовање нису
стекли на српском језику), 8. доказ о образовању из психолошких, педагошких или 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).
У поступку одлучивања о избору кандидата
комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос, врши ужи избор
кандидата које упућује на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. У
року од осам дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са
децом и ученицима, комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у
радни однос, обавља разговор са кандидатима
са листе и доноси решење о избору кандидата у
року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Доказ о испуњености услова у погледу психичке, физичке и здравствене
способности за рад децом и ученицима доставља кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања у листу „Послови”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
узете у разматрање. Пријаве доставити лично у
секретаријату школе или слати препорученом
пошиљком на адресу школе: Основна музичка
школа „Слободан Малбашки” Кикинда, Светосавска 19, 23300 Кикинда са назнаком „За конкурс”. Телефон за контакт: 0230/442-474.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ОШ „СВЕТИ САВА”

Сушица
38205 Косовска Грачаница

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат може да буде лице које
испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број
10/2019) и чланом 2-7 Правилника о ближим
условима за избор директора установа образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број
108/2015), односно лице које је стекло високо образовање: 1. на студијама другог степена
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(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. Лице из тачке 1 подтачка б) мора да
има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Кандидат мора
да има: најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања; психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривично дело
насиља у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или радоскврнуће, за кривично дело примања или давања мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да
није правоснажно осуђен за привредни преступ
у вршењу раније дужности, да против њега
није покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или
доношењем решења о одређивању притвора
пре подношења оптужног предлога за наведена
кривична дела; да има дозволу за рад наставника /стручног сарадника (лиценцу), обуку и
положен испит за директора, држављанство
Републике Србије и да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Уз пријаву кандидати треба да приложе: радну биографију,
оригинал или оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању, оригинал или оверену
фотокопију дозволе за рад наставника, васпитача или стручног сарадника; оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном испиту
за директора установе (пријава која не садржи
уверење о положеном испиту за директора неће
се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат
ће бити у обавези да у законском року положи испит за директора школе); потврду да има
најмање осам година рада у установи образовања; уверење/потврду (оригинал) из надлежне службе Министарства унутрашњих послова
да нису осуђивани правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родскврнуће,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију и да за њих није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање,
за кривично дело примања и давања мита; уверење/потврду (оригинал) из надлежног привредног суда да кандидат није правоснажно осуђен
за привредни преступ у вршењу раније дужности; уверење/потврду (оригинал) из надлежног
суда да против кандидата није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу
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истраге, потврђивањем оптужнице којој није
претходила истрага или доношењем решења о
одређивању притвора пре подношења оптужног
предлога за наведена кривична дела; уверење о
држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених. Кандидат за директора, уколико поседује, дужан је да уз пријаву за конкурс
достави и доказ о резултату стручно-педагошког
надзора о његовом раду (извештај просветног
саветника). Кандидат који је претходно обављао
дужност директора школе дужан је да достави
резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Доказ да
кандидат има психичку, физичку и здраствену
способност за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о међусобним правима и обавезама директора установе.
Диплома, односно уверење о стеченом високом образовању, уколико је на српском језику,
на којем се остварује образовно-васпитни рад,
уједно је и доказ да кандидат зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад, у супротном је потребно доставити оверену копију доказа да зна српски језик. Напомена:
документацију која се доставља уз пријаву кандидат доставља у три примерка (један примерак
чини оригинал или фотокопија наведене документације коју је оверио јавни бележник, а у два
примерка достављају се обичне фотокопије оверених примерака). Неблаговремене и непотпуне
пријаве се неће узимати у разматрање. Пријаве
са потребном документацијом слати са назнаком
„Конкурс за директора”, на адресу: ОШ „Свети
Сава” Сушица, 38205 Косовска Грачаница. За
све информације можете позвати број телефона: 038/64-612, код секретара школе.

К РА Г У Ј Е В А Ц
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ

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

дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

Асистент за ужу научну област
Генетика и еволуција

у Институту за биологију и екологију
Факултета, на одређено време
- три године
УСЛОВИ: ниво 7.1 НОКС-а, и уписане докторске
студије уже научне области за коју се бира или
ниво 7.2 НОКС-а магистар биолошких наука уз
услов да је прихваћена тема докторске дисертације, односно ниво 8 НОКС-а доктор биолошких наука који је изабран у звање асистента по
Закону о високом образовању и у наведеном
звању провео највише један изборни период.
Остали услови утврђени су Законом о високом
образовању, Статутом Факултета и Правилником о систематизацији послова и радних задатака Факултета, у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата.
ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред
општих услова треба да испуњавају и посебне
услове прописане законом и наведеним општим
актима. 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. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

Доцент за ужу научну област
Информатика у физици

Редовни професор за ужу научну
област Екологија, биогеографија
и заштита животне средине

у Институту за физику Факултета,
на одређено време - пет година

у Институту за биологију и екологију
Факултета
УСЛОВИ: ниво 8 НОКС-а, докторат из области
биолошких наука. Остали услови утврђени су
Законом о високом образовању („Сл. гласник
РС” бр. 88/17, 27/18 - други закон, 73/18, 67/19
и 6/20), 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.
ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред
општих услова треба да испуњавају и посебне
услове прописане законом и наведеним општим
актима. 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. Рок за пријављивање је 15 дана од

УСЛОВИ: ниво 8 НОКС-а, докторат из области
физичких наука. Остали услови утврђени су
Законом о високом образовању („Сл. гласник
РС” бр. 88/17, 27/18 - други закон, 73/18, 67/19
и 6/20), 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.
ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред
општих услова треба да испуњавају и посебне
услове прописане законом и наведеним општим
актима. 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. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

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

Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА „КАРАЂОРЂЕ”
34310 Топола, Мије Тодоровића 8
тел. 034/6811-003

Домар/мајстор одржавања
са 83% радног времена

Домар/мајстор одржавања
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20):
а) да има одговарајуће образовање (средње
образовање - IV или III степен стручне спреме машинског смера и положен стручни испити
за рад са судовима под притиском); б) да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; в) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
предвиђена чл. 139 ст. 1. тач. 3) Закона о основама система образовања и васпитања; г) да
има држављанство Републике Србије; д) да зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријавни формулар
који се налази на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја, достављају
и: биографске податке односно радну биографију (CV); оригинал или оверену фотокопију
дипломе о одговарајућем образовању; уверење о држављанству РС (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); доказ о познавању српског
језика (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на српском језику); уверење надлежне полицијске управе о неосуђиваности (не старије од 6 месеци). Уверење о
поседовању психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима (не
старије од 6 месеци) изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Пријавни формулар са доказима о испуњавању услова
конкурса могу се поднети лично или поштом у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса,
на адресу школе: Основна школа „Карађорђе”,
34310 Топола, Мије Тодоровића 8. Телефон за
додатна обавештења: 034/6811-003. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЂУРЂЕВДАН”
Крагујевац, Воје Радића 3, локал број 5
тел. 034/252-230

Васпитач

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 и
да зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидати подносе
документа у оригиналу или оверене копије (не
старије од 6 месеци): потпуна лична и радна
биографија, са адресом и контакт телефоном,
оверена фотокопија дипломе (оверава јавни
бележник), извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству РС, уверење да се
против кандидата не води, истрага кривични
поступак и сл. (уверење суда - тужилаштво),
уверење да кандидат није осуђиван (уверење
МУП -ПУ), пријавни формулар (на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС).

Спремачица

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
најкасније до повратка привремено
одсутног на рад
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице, под условима прописаним законом и
ако: да има завршену основну школу са или
без радног искуства; има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом; није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање мита или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство Републике Србије; зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати подносе документа у оригиналу или оверене
копије (не старије од 6 месеци): потпуна лична
и радна биографија, са адресом и контакт телефоном, оверена фотокопија дипломе (оверава
јавни бележник), извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС, уверење да
се против кандидата не води истрага, кривични
поступак и сл. (уверење суда - тужилаштво),
уверење да кандидат није осуђиван (уверење
МУП - ПУ), пријавни формулар (на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја РС).

кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство
Републике Србије; зна српски језик и језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати подносе документа у оригиналу или оверене копије (не старије од 6 месеци): потпуна
лична и радна биографија, са адресом и контакт телефоном, оверена фотокопија дипломе
(оверава јавни бележник), извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству РС,
уверење да се против кандидата не води истрага, кривични поступак и сл. (уверење суда тужилаштво), уверење да кандидат није осуђиван (уверење МУП - ПУ), пријавни формулар
(на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја РС).
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја РС, а потребну документацију, заједно са одштампаним формуларом достављају
установи. Пре закључења уговора о раду кандидат доставља доказ којим потврђује да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. По завршетку конкурса
предата документа се неће враћати кандидатима. Пријаве се подносе лично или путем поште
(са повратницом) на адресу: Предшколска установа „Ђурђевдан” Крагујевац, Воје Радића 3,
локал број 5, са назнаком „За конкурс”. Особа
за контакт: Јелена Додеровић, секретар установе. Контакт телефон: 034/252-230.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69
тел. 034/306-800

Наставник у звању редовног или
ванредног професора за ужу
научну област Генетика
на неодређено време или одређено
време 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање
стечено на студијама трећег степена (докторске академске студије по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10. септембра
2005. године), односно стечен назив доктора
наука по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. Године.

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

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

Наставник у звању ванредног
професора или доцента за ужу
научну област Судска медицина

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено
лице, под условима прописаним законом и ако:
има одговарајуће више образовање, односно
одговарајуће високо образовање на студијама
првог степена, студијама другог степена, студијама у трајању од три године, као и одговарајуће више образовање; има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом;
није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање мита или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице, под условима прописаним законом и
ако: да има завршену средњу школу, односно
осмогодишњу школу са радним искуством на
пословима сервирке, стеченом до дана ступања
на снагу Уредбе о изменама и допунама Уредбе о каталогу радних места у јавним службама
и другим организацијама у јавном сектору; има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом; није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање мита
или давање мита, за кривична дела из групе

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање
стечено на студијама трећег степена (докторске академске студије по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10. септембра
2005 године), односно стечен назив доктора
наука по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; завршена одговарајућа здравствена специјализација.

Бесплатна публикација о запошљавању

Сервирка

на одређено време 5 година

Наставник у звању ванредног
професора или доцента за ужу
научну област Биохемија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање
стечено на студијама трећег степена (докторске академске студије по пропису који уређује
24.06.2020. | Број 887 |

79

Наука и образовање

високо образовање, почев од 10. септембра
2005 године), односно стечен назив доктора
наука по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. Године.
ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим
одредбама Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 и 73/2018),
Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о начину и поступку заснивања радног
односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима
ће бити извршен избор пријављених кандидата.
Уз пријаву на конкурс потребно је доставити и:
биографију, оверене фотокопије диплома, списак стручних и научних публикација и по један
примерак тих публикација, а за кандидате који
су у радном односу на Факултету медицинских наука у Крагујевцу и потврду Комисије
за квалитет о педагошком раду. Упутством за
примену, начин достављања, попуњавања и
утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање
Универзитета у Крагујевцу (http: //www.kg.ac.
rs/Docs/Uputstvo_KPP_Izbor_u_ zvanje.docx) и
Одлуком о изменама и допунама Упутства (http:
//www.kg.ac. rs/Docs/Odluka_o_izmenama _i_
dopunama_uputstva_Izbor_u_zvanje.pdf), утврђена је обавеза кандидата да релевантна документа која прилаже ради оцене испуњености
општих услова, као и обавезних и изборних
елемената прописаних чланом 8. Правилником
о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у
Крагујевцу достави и у електронској форми (на
компакт диску-CD). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву
је 15 дана од дана објављивања.

Сарадник у настави за ужу научну
област Методологија антропометрије
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: дипломирани професор физичког васпитања и спорта, стечено високо образовање
интегрисаних академски студија, укупна просечна оцена најмање осам (8).
ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/2017), Статутом Универзитета
у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће
бити извршен избор пријављених кандидата.
Уз пријаву на конкурс доставити: биографију,
потврду о уписаним докторским студијама у
текућој школској години, фотокопију оверених
диплома, списак стручних и научних публикација и по један примерак тих публикација у
складу са упутством које се налази на страници
Факултета http: //www.medf.kg.ac.rs/dokumenti_
za_izbor.php. Сву конкурсну документацију са
доказима о испуњености услова конкурса, сви
кандидати су у обавези да доставе и у електронској форми (на компакт диску-CD). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ
ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 064/6454-532, 064/6454-531

Наставник у звање доцента
за ужу научну област Италијански
језик и лингвистика
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Услови за избор наставника у дрштвено-хуманистичком пољу: За избор у звање
доцент: доктор наука из научне области за
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коју се кандидат бира са најмањом просечном
оценом 8 (на свим нивоима студија), односно најмање три године педагошког искуства
на високошколској установи и има научне,
односно стручне радове објављене у научним
часописима или зборницима, са рецензијама.
Обавезан услов за сва звања је непостојање
сметње из чл. 72. ст. 4. Закона о високом образовању и остали општи, обавезни, изборни и
посебни услови који су предвиђени чл. 74. и
чл. 75. Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др. закон,
73/2018, 67/19 и 6/20 - др. закони), Статутом
Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст,
бр. II-01/265/2 од 3. 4. 2018. године - www.
kg.ac.rs), Одлуком о изменама и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу I (бр. II-01400/6 од 07.05.2019), Одлуком о изменама и
допунама Статута Универзитета у Крагујевцу
II (бр. II-01-400/5 од 07.05.2019), Одлуком о
изменама и допунама Статута Универзитета у
Крагујевцу III (бр. II-01-564/3 од 28. 6. 2019),
Одлуком о изменама и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу IV (бр. II-01-359/3 од
05.06.2020), Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (бр. 01-3691 од
25.10.2019), Законом о раду („Сл. гласник РС”,
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14,
13/2017 - одлука УС и 113/2017), Правилником
о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у
Крагујевцу (бр. II-01-52 од 9. 1. 2017. године),
Одлуком о изменама и допунама Правилника
о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета
у Крагујевцу (бр. III-01-305/5 од 26.04.2018),
Одлуком о изменама и допунама Правилника
о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-1298/32 од 26. 12.
Правилником о научним, уметничким и стручним областима Универзитета у Крагујевцу (бр.
III-01-342/23 од 28. 5. 2020) - www.kg.ac.rs и
другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу. Документа која је потребно доставити
на наведене конкурсе: пријава на конкурс, биографија и стручна биографија, оверене копије
диплома свих нивоа студија, извод из матичне
књиге рођених (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, не
старија од 6 месеци), потврда Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета о педагошком
раду (за кандидате који су у радном односу на
ФИЛУМ-у), потврда о педагошком искуству на
високошколској установи, за кандидате који се
први пут бирају у звање наставника и заснивају
радни однос на факултету у саставу Универзитета у Крагујевцу предвиђено је јавно приступно предавање. Сву конкурсну документацију са
доказима о испуњености услова конкурса, сви
кандидати су обавезни да доставе у штампаној и у електронској форми (на компакт диску - CD-у) у 3 примерка, у складу са Упутством
за примену, начин достављања, попуњавања и
утврђивања релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање
и Одлуком о изменама и допунама Упутства за
примену, начин достављања, попуњавања и
утврђивања релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање
(доступно на: http: //www.kg.ac.rs/dokumenti_
izbori.php). 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 у складу са Упутством за примену, начин

достављања, попуњавања и утврђивања релевантних докумената које кандидат доставља у
току поступка избора и Одлуком о изменама
и допунама Упутства за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивања релевантних докумената које кандидат доставља у току
поступка избора у звање, тражена конкурсом
као доказ о испуњености услова, 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 15 дана
од дана објављивања конкурса.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ
ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевaц
Јована Цвијића бб
тел. 064/6454-532, 064/6454-531

Сарадник у звање сарадника
у настави за ужу научну област
Француски језик

на одређено време од годину дана
УСЛОВИ: студент мастер академских студија
који је основне студије завршио са укупном
просечном оценом најмање осам (8) и који је
у току студија показао смисао за наставни и
научни рад; непостојање сметње из чл. 72.
став 4. Закона о високом образовању и остали обавезни, изборни, општи и посебни услови
предвиђени су чл. 82. и чл. 83. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/18-3 др. закон, 73/18, 67/2019 и 6/2020 др. закони), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01/265/2 од 3. 4.
2018. године - www.kg.ac.rs), Одлуком о изменама и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу И (бр. II-01-400/6 од 07.05.2019. године), Одлуком о изменама и допунама Статута
Универзитета у Крагујевцу II (бр. II-01-400/5
од 07.05.2019. године), Одлуком о изменама
и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу III (бр. II-01-564/3 од 28. 6. 2019), Одлуком о изменама и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу IV (бр. II-01-359/3 од 5. 6.
2020), Правилником о научним, уметничким и
стручним областима Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-342/23 од 28. 5. 2020), чл. 141.
Статута Филолошко-уметничког факултета у
Крагујевцу (бр. 01-3691 од 25. 10. 2019 - пречишћен текст), Правилником о избору сарадника на Одсеку за филологију (бр. 01-736 од
3. 3. 2014. године), Одлуком о измени и допуни Правилника о избору сарадника на Одсеку (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 и 113/2017) и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу. Документа
која је потребно доставити на наведене конкурсе: пријава на конкурс; биографија и стручна биографија; оверене копије диплома свих
нивоа студија; извод из књиге рођених (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, не старија од 6 месеци); потврда Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета о педагошком раду (за кандидате који
су у радном односу на ФИЛУМ-у). Сву конкурсну документацију са доказима о испуњености
услова конкурса, сви кандидати су обавезни да
доставе и у електронској форми (на компакт
диску - CD-у) у три примерка. Приликом доказивања биографских података, кандидат је
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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.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ „ЖИВАДИНКА ДИВАЦ”
34000 Крагујевац
Краља Милутина бб
тел. 034/ 323-421

Оглас објављен 26.02.2020. године у публикацији „Послови” бр. 870 поништава се за радно
место: наставник разредне наставе. У осталом
делу оглас остаје непромењен.

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА,
34000 Крагујевац
Сестре Јањић 6
тел. 034/ 335-998

Сарадник у звању асистента за
ужу научну област Производно
машинство
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских академских студија из области машинског инжењерства који
је завршио основне академске студије са просечном оценом најмање 8 и мастер академске
студије са просечном оценом најмање 8 или
је завршио основне студије по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године са просечном оценом најмање 8;
кандидат мора да има просечну оценом најмање 8, 5 из предмета уже научне области за
коју се кандидат бира; кандидат мора да поседује активно знање енглеског. 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 Факултета
инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу
и Правилника о ближим условима за избор у
звање сарадника Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу. Уз пријаву на
конкурс потребно је доставити: оверену фотокопију личне карте или очитану личну карту,
потврду да је кандидат студент докторских
студија из области машинског инжењерства,
оргинал или оверену фотокопију дипломе или
уверења о завршеним претходним нивоима студија, уверење о положеним испитима на претходним нивоима студија, уверење о положеним
испитима на докторским студијама, биографију,
списак стручних и научних радова, као и саме
радове, уверење надлежног органа да кандидат
није осуђиван за кривично дело и друге доказе
којима се доказује испуњење општих и посебних услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве кандидата
са прилозима доставити на адресу: Факултет
инжењерских наука, 34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6, са назнаком радног места за које
се конкурише и уже научне области. Конкурс
остаје отворен 15 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови” и на интернет страници
Универзитета у Крагујевцу.
Бесплатна публикација о запошљавању

К РА Љ Е В О
УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА
ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА
ВРЊАЧКА БАЊА
36210 Врњачка Бања, Хероја Чајке 18

1. Наставник физике

са 60% радног времена
УСЛОВИ: У погледу услова извршилац треба да
испуњава услове прописане Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20), 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), Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним
школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 8/15, 11/16, 13/16 - исп., 13/16, 2/17,
13/18, 7/19 и 2/20) и Правилником о организацији и систематизацији радних места Угоститељско-туристичке школе са домом ученика
Врњачка Бања и то: да је држављанин Републике Србије, да је пунолетан, 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 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 кога није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да има одговарајуће образовање и то:
образовање у складу са одредбама члана 140
Закона о основама система образовања и васпитања, а у погледу степена и врсте образовања да испуњава услове прописане Правилником о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада Трговина,
угоститељство и туризам; 2. у складу са чланом
142. став 1, 2. и 4. Закона о основама система
образовања и васпитања обавезно образовање
из члана 140 овог закона је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломрања, 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 испит из педагогије и психологије или је положио испит, односно испит за
лиценцу има образовање из става 1. овог члана закона, зна српски језик и језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати
попуњавају пријавни формулар, који могу преузети на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
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 као доказ о одговарајућем образовању; извод из казнене евиденције 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 кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање. 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. Лекарско уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и
ученицима изабрани кандидат ће доставити пре
закључења уговора о раду. Докази се подносе
у оригиналу или овереној фотокопији. 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 овог конкурса у публикацији „Послови”.
Решење о избору кандидата биће донето у року
од осам дана од дана обављеног разговора са
кандидатима.

ОШ „СУТЈЕСКА”
36350 Рашка, 27. новембар бб
тел. 036/250-204

Наставник физичког васпитања

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
односно за време трајања мандата
директора школе
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду („Сл. гласник РС” бр.
113/2017), треба да испуњава и посебне услове
предвиђене члановима: 139 ст. 1. тачка 1, 2, 3,
4. и 5, чл. 140 ст. 1. тачка 1. подтачка (1) и (2)
и тачка 2. истог члана, чл. 142. ст. 1. и ст. 2.
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 27/2018, 10/2019).
Степен и врста образовања морају бити у складу са чл. 3. Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС - Просветнигласник” бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16, 3/17,
13/18 и 11/2019). Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високо школској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова од којих најмање
по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у
установи у складу са европским системом преноса бодова. Наставник који је у току студија
положио испит из педагогије и психологије или
положио стручнииспит, односно испит залиценцу, сматра се да има образовање из чл. 142 ст.
1. овог закона. Кандидат који нема образовање
из члана 142. ст. 1. овог закона, обавезан је да
га стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов
полагања испита за лиценцу. Кандидат треба
да има: држављанство Републике Србије (уверење о држављанству у оригиналу или овереној
копији); психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење се подноси пре закључења уговора о
раду са изабраним кандидатом); доказ да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос24.06.2020. | Број 887 |
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тављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање илидавањемита, 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 зна језик на коме се остварује
образовно-васпитнирад - српски језик. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а који се налази
у делу „Ново на сајту”, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављашколи. Уз пријаву кандидат
доставља: оверен препис (копију) дипломе о
завршеном образовању; оригинал или оверену
фотокопију доказа да кандидат има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова,
односно доказ о положеним испитима из педагогије и психологије или доказ о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу
(за кандидате који поседују наведени доказ);
извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена копија); уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверена копија). Доказ да кандидат није осуђиван за
напред наведена кривична дела извод из казнене евиденције прибавља кандидат у Министарству унутрашњих послова надлежне полицијске
управе. Доказ да кандидат зна језик на коме се
остварује образовно-васпитнирад - српски језик
у обавези су да доставе само они кандидати
који образовање нису стекли на српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће високо школске установе да је кандидат положио
испит из српског језика. Кандидати треба да
попуне пријаву или формулар са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Лекарско уверење, којим се потврђује да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима,
се подноси пре закључења уговора о раду са
изабраним кандидатом. Пре доношења одлуке
о избору, кандидати који уђу у ужи избор биће
упућени на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши Национална служба за запошљавање. Пријаве се достављају у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”, лично или
поштом на адресу: ОШ „Сутјеска” Рашка, 35350
Рашка. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. За додатне
информације обратити се секретаријату школе
на телефон: 036/250-204.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА”
36000 Краљево, Карађорђева 11
тел. 036/332-630

Магационер
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме из области
друштвено-хуманистичког, природно-математичког, медицинског, саобраћајног, техничко-технолошког смера или гимназија, основно
образовање

Медицинска сестра - васпитач
9 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме медицинска
сестра - васпитач.
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Сарадник за исхрану
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије); на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у
трајању од три године или вишим образовањем
из стручне области у оквиру образовно-научног
поља техничко-технолошких наука, област биофарминга.

Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене
послове
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање на основним
академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким
струковним студијама економске струке, по
пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године; на основним
студијама економске струке у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године

Стручни сарадник - педагог
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије); на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године

Стручни сарадник - логопед
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије), на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године

Сарадник - социјални радник
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије), на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, изузетно на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне
и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању до три године или вишим образовањем

Домар - возач хране
УСЛОВИ: III и IV степен стручне спреме из
области друштвено-хуманистичког, природно-математичког, техничко-технолошког и саобраћајног смера.

Сервирка - помоћни радник
у кухињи
УСЛОВИ: средње образовање и основно образовање.

Спремачица
4 извршиоца

ОСТАЛО: Кандидати, поред напред наведеног,
морају испуњавати и остале услове прописане
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
број 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) и
то: одговарајуће образовање; да имају психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (доказ се прибавља
пре закључења уговора о раду); 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; држављанство Републике Србије; зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 2. овог члана
доказују се приликом пријема у радни однос и
проверавају се у току рада. Доказ да знају српски језик достављају само кандидати који образовање нису стекли на српском језику. Кандидати морају доставити: попуњен и одштампан
пријавни формулар (преузима се на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије); радну биографију; оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; извод
из матичне књиге рођених (образац са холограмом - оригинал или оверена фотокопија);
уверење о држављанству Републике Србије
(оригинал или оверена фотокопија, не старије
од шест месеци); доказ из казнене евиденције
МУП (оригинал или оверена фотокопија, не старије од шест месеци); уверење суда као доказ
да лице није осуђивано (оригинал или оверена
фотокопија, не старије од шест месеци); доказ
одговарајуће високо школске установе о познавању српског језика и језика на којем се изводи
образовни-васпитни рад (оригинал или оверена
фотокопија); очитану личну карту. Конкурс ће
спровести Конкурсна комисија коју ће директор установе именовати посебним решењем.
Текст јавног конкурса, који је саставни део ове
одлуке и налази се у њеном прилогу, објавити у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”, на огласној табли установе и на интернет страници установе. Рок за
подношење пријава (са доказима о испуњењу
услова) је осам дана од дана објављивања
конкурса у публикацији Националне службе за
запошљавање „Послови”. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају у затвореним ковератама лично или
на адресу: Предшколска установа „Олга Јовичић
Рита” Краљево, Карађорђева 11, 36000 Краљево,
са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
разматране односно биће одбачене. Одлука о
избору кандидата биће донета у року и правилима предвиђеним у закону. Ближа обавештења
могу се добити на телефон: 036/332-630.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

УСЛОВИ: основно образовање.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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КРУШЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИОДРАГ ЧАЈЕТИНАЦ ЧАЈКА“
37240 Трстеник, Бранка Радичевића 1
тел. 037/710-400

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано
лице које испуњава услове прописане чланом
122, чланом 123 став 14. и став 15, чланом 140
став 1. и 2. и чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон,
10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/20), односно лице које: 1. поседује одговарајуће високо
образовање из члана 140 став 1. и 2. Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
- други закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и
6/2020) за наставника основне школе, за педагога и психолога; 2. има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђивано правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена чланом
139 став 1. тачка 3. Закона о основама система
образовања и васпитања; 4. има држављанство
Републике Србије; 5. зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; 6. да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; 7. савладало је
обуку и има положен испит за директора установе; 8. има дозволу за рад (положен стручни
испит - лиценца), за наставника, педагога или
психолога. Кандидат је дужан да уз пријаву на
конкурс достави: оверен препис или оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
високом образовању; оверен препис или оверену фотокопију документа о положеном испиту
за лиценцу, односно стручном испиту; уверење
о држављанству Републике Србије (оригинал
или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); потврду о радном искуству у области образовања и васпитања (оригинал); радну биографију са кратким прегледом кретања у служби
и предлогом програма рада директора школе;
извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверену фотокопију, не старије од 6 месеци);
уверење привредног суда да није правоснажно
осуђен за привредни преступ у вршењу раније
дужности (оригинал или оверену фотокопију,
не старије од 30 дана); уверење основног 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 подношења оптужног предлога
- за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање
мита и друга кривична дела против службене
дужности, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 30
дана); уверење вишег суда да против њега није
покренут или у току кривични поступак, да се
не води истрага, истражне радње или кривични
поступак по оптужници или оптужном предлогу за кривична дела из надлежности овог суда;
уверење из казнене евиденције да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
из члана 139 став 1. тачка 3. Закона о основама система образовања и васпитања; оверену фотокопију доказа о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај
Бесплатна публикација о запошљавању

просветног саветника); уколико се на конкурс
пријави лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави
резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања, оверену фотокопију; лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима, не старије од шест месеци.
Документација без доказа о положеном испиту
за директора сматраће се потпуном, а изабрани кандидат биће дужан да у законском року,
када министар пропише услове, програм обуке
и начин полагања испита за директора, положи
наведени испит у складу са чланом 122. Закона
о основама система образовања и васпитања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране, као ни фотокопије докумената
које нису оверене од стране надлежног органа (суда, органа општинске - градске управе,
јавног бележника). Пријаве са овом документацијом се не враћају и задржавају се у архиви школе. Пријаве са доказима о испуњавању
услова конкурса који немају трајни карактер
не могу бити старије од шест месеци. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања.
Пријаве са доказима о испуњавању свих услова
тражених конкурсом слати у затвореној коверти
препорученом поштом, са назнаком: „Пријава
на конкурс за избор директора” на адресу школе или донети лично.

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

1. Административно-финансијски
радник

са 50% радног времена, за рад у
централној школи у Горњем Степошу
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање; да има завршену средњу школу (у
трајању од 4 године, смер економски, рачуноводствени, правни, административни или гимназију); психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима, накнадно
- пре закључења уговора; потврда да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање - из казнене евиденције при надлежној
полицијској управи МУП-а не старије од шест
месеци; уверење о држављанству; знање српског језика; кандидати треба да испуњавају
услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
бр. 88/17, 27/18 и 10/19) и Правилника о организацији систематизацији послова у Основној
школи „Деспот Стефан” Горњи Степош - да има
завршену средњу школу (у трајању од 4 године, смер економски, рачуноводствени, правни,
административни или гимназију). Кандидати
подносе одштампан и попуњен пријавни формулар са званичне странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оверену
фотокопију дипломе; уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених и извод
из казнене евиденције при надлежној полициској управи МУП-а (не старији од шест месеци); доказ надлежног суда да се да се против
кандидата не води поступак не старији од шест

месеци, као и да зна српски језик. Пре закључења уговора о раду подносе и доказ о испуњености услова из члана 139 ст. 1 тач. 2 Закона
о основама система образовања и васпитања
(односно да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве се подносе поштом или лично у
Секретаријату ОШ „Деспот Стефан” у Горњем
Степошу.

ЛЕСКОВАЦ
ИСПРАВКА ОГЛАСА
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ОДРАСЛИХ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
16000 Лесковац, Видоја Смилевског 8
тел. 016/284-611

Огласи објављен у листу „Послови” бр. 885 од
10.06.2020. године, за радна места: наставник српског језика, за непуно радно време са
71,20% радног времена, на неодређено време
- за рад у територијално издвојеним одељењима у Лебану и Бојнику и наставник разредне
наставе, са пуним радним временом, на одређено време преко 60 дана, до повратка запосленог са функције директора школе, а најдуже
до истека мандата, за рад у територијално
издвојеном одељењу у Бојнику, исправљају се у
делу назива школе, тако што уместо ШКОЛА ЗА
ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ, треба да
стоји ШКОЛА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ. У осталом делу оглас остаје непромењен.

ЛОЗНИЦ А
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БАМБИ”
15300 Лозница, Веселина Мисите 26
тел. 015/7882-122

Васпитач

22 извршиоца
УСЛОВИ: из чл. 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и
10/2019). Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању
(не старија од 6 месеци), оверену фотокопију дозволе за рад (лиценце, не старија од
6 месеци), оригинал или оверену фотокопију
уверења (не старије од 6 месеци) полицијске
управе да лице није осуђивано правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или 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 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), извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија, не старија
од 6 месеци), уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6
месеци), кратку биографију.

Медицинска сестра - васпитач
5 извршилаца

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из члана 139 Закона о основама система образовања
и васпитања и члана 24-29 Закона о раду. Уз
пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом средњем образовању - IV степен,
медицинска сестра - васпитач (овера не старија
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од 6 месеци), оверену фотокопију дозволе за
рад (лиценце, не старија од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију уверења (не старије од 6 месеци) полицијске управе да лице
није осуђивано правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или 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
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), извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија, не старија од 6 месеци), уверење
о држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6
месеци), кратку биографију.

Стручни сарадник - логопед
УСЛОВИ: из члана 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и
10/2019). Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању
(не старија од 6 месеци), оверену фотокопију
дозволе за рад (лиценце, не старија од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију уверења
(не старије од 6 месеци) полицијске управе да
лице није осуђивано правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 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 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), извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија, не
старија од 6 месеци), уверење о држављанству
(оригинал или оверена фотокопија, не старија
од 6 месеци), кратку биографију.

Стручни сарадник - психолог
УСЛОВИ: из члана 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и
10/2019). Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању
(не старија од 6 месеци), оверену фотокопију
дозволе за рад (лиценце, не старија од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију уверења
(не старије од 6 месеци) полицијске управе да
лице није осуђивано правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за
кривична дела примања или давања мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других 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), извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија, не
старија од 6 месеци), уверење о држављанству
(оригинал или оверена фотокопија, не старија
од 6 месеци), кратку биографију.
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Сарадник за исхрану
- нутрициониста
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из члана 139 Закона о основама система образовања
и васпитања и члана 24-29 Закона о раду. Уз
пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе
о високом образовањеу стеченом на студијама
првог степена (основне струковне студије или
специјалистичке струковне студије), односно на
студијама у трајању од три године или вишем
образовању здравствене струке (не старија од 6
месеци), оригинал или оверену фотокопију уверења (не старије од 6 месеци) полицијске управе
да лице није осуђивано правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 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 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), извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија, не
старија од 6 месеци), уверење о држављанству
(оригинал или оверена фотокопија, не старија
од 6 месеци), кратку биографију.

Магационер
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из члана 139 Закона о основама система образовања
и васпитања и члана 24-29 Закона о раду. Уз
пријаву доставити: оверену фотокопију сведочанства/дипломе о завршеној средњој економској школом (не старија од 6 месеци), оригинал
или оверену фотокопију уверења (не старије
од 6 месеци) полицијске управе да лице није
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 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 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), извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија, не
старија од 6 месеци), уверење о држављанству
(оригинал или оверена фотокопија, не старија
од 6 месеци), кратку биографију.

Сервирка

3 извршиоца
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из члана 139 Закона о основама система образовања
и васпитања и члана 24-29 Закона о раду. Уз
пријаву доставити: оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи (не старије
од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију уверења (не старије од 6 месеци) полицијске управе да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 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 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), извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија не старија од 6 месеци), уверење
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија не старија од 6 месеци), кратку биографију.

Спремачица

7 извршилаца
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из члана 139 Закона о основама система образовања
и васпитања и члана 24-29 Закона о раду. Уз
пријаву доставити: оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи (не старије
од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију
уверења (не старије од 6 месеци) полицијске
управе да лице није осуђивано правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или 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 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), извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија, не старија од 6 месеци), уверење о
држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), кратку биографију.
ОСТАЛО: Конкурс остаје отворен осам дана
од дана објављивања. Сви заинтересовани
кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства,
а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају на
адресу: Предшколска установа „Бамби” Лозница, Веселина Мисите 26, 15300 Лозница. Телефон: 015/7882-122.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА „БРАЋА РИБАР”
15317 Доња Борина, Батар бб
тел. 015/779-60-48

Оглас објављен 10.06.2020. године за радно место: секретар школе, 50% радног ангажовања, мења се у делу УСЛОВИ, тако што
уместо: „звање дипломирани правник (шести
или седми степен стручне спреме)”, треба да
стоји: „звање дипломирани правник - мастер
или дипломирани правник који је стекао високо
образовање на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИКА МИТРОВИЋ”
15309 Брезјак, Стевана Синђелића 1
тел. 015/843-135

Наставник математике
са 89% радног времена
2 извршиоца

Наставник немачког језика
са 89% радног времена

Чистач просторија - чистачица
са 72% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени
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гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/2017 - одлука УС, 113/17 и 95/18 аутентично тумачење), сви кандидати треба
да испуњавају опште услове за пријем у радни
однос, предвиђене чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони
и 10/2019), а кандидати за наставника математике и наставника немачког језика услове
из члана 140 истог Закона, сходно Правилнику о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17,
3/17, 13/18, 11/19) и Правилнику о организацији и систематизацији послова Основне школе „Мика Митровић” Брезјак. Уз одштампани
пријавни формулар који се налази на интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати подносе: краћу
биографију; оригинал диплому или оверену
фотокопију доказа о стеченом високом образовању за радна места наставник математике и
наставник немачког језика, а чистач просторија
- чистачица оригинал сведочанство о завршеној
основној школи или оверену фотокопију; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); потврду да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела 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 да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не
старију од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена копија). Доказ
о знању језика кандидат доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено на
српском језику. Кандидати који буду изабрани, дужни су да пре закључења уговора о раду
доставе лекарско уверење којим се потврђује
да лице има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима. Рок
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања. Пријаве са доказима о испуњености услова слати на адресу школе.

СРЕДЊА ШКОЛА
15318 Мали зворник, Краља Петра Првог 12
тел. 015/471-003
e-mail: sskolamz@gmail.com

Наставник математике
Наставник хемије
Наставник физике

са 65% радног времена

Наставник српског језика
и књижевности
са 67% радног времена

УСЛОВИ: за наведене наставнике може бити
изабрано лице које је стекло одговарајуће високо образовање прописано чланом 140 став 1.
Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог степена мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије, по пропису који уређује високо образовање или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10.09.2005. године), да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
Бесплатна публикација о запошљавању

и ученицима, држављанство Републике Србије,
да није осуђивано правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за за кривична дела против полне
слободе, против по равног 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,
познавање српског језика на којем се остварује
образовно васпитни рад. Уверење из казнене
евиденције МУП-а да кандидат није осуђиван
за кривична дела прописана чланом 139 Закона
о основама система образовања и васпитања.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Уз
пријаву на конкурс кандидати подносе следећа
документа: краћу биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању (оверене
копије не могу бити старије од шест месеци од
дана подношења пријаве), доказ о држављанству, односно извод из матичне књиге рођених, уверење о некажњавању (не старије од
шест месеци). Пријаве се достављају на адресу
са назнаком „Конкурс за наставника”, Средња
школа, Краља Петра Првог 12, 15318 Мали
Зворник. Ближа обавештења могу се добити на
телефон: 015/471-003, сваког радног дана од
8.00 до 14.00 часова код секретара школе.

Чистачица

2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, број 88/2017, 27/2018 и 10/2019), Правилником о организацији и систематизацији послова у Средњој школи у Малом Зворнику, односно да поседује: основно образовање; психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом; држављанство Републике Србије; да
нису осуђивани 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 маллетног 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати
достављају: извод из матичне књиге рођених
(оргинал или оверена фотокопија, не старија од
6 месеци), уверење о држављанству (оргинал
или оверана фотокопија, не старија од 6 месеци), лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здрвствене способности за рад
са децом (оргинал или оверена фотокопија не
стаија од 6 месеци), диплома о стеченом образовању (оргинал или оверена копија не старија
од 6 месеци), доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања (оргинал
или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци). Уверење из казнене евиденције МУП-а да
кандидат није осуђиван за кривична дела прописана чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс неће
се разматрати. Кандидати који буду изабрани у
ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима,

коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Пријаве доставити лично или путем
поште на адресу Средња школа, Краља Петра
Првог 12, 15318 Мали Зворник, са назнаком „За
конкурс за радно место чистачице”. Све информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе на број телефона: 015/471-003, сваким
радним даном од 8.00 до 14.00 часова.

НИШ
ОШ „ЋЕЛЕ КУЛА”

18000 Ниш, Радних бригада 28
тел. 018/232-979

Чистач
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла чистача може бити примљен кандидат који
испуњава следеће услове: учесник конкурса
поред општих услова предвиђених Законом
о раду, треба да испуњава и посебне услове
предвиђене чланом 139 став 1. тачке 1) - 5)
Закона и услове из члана 33. и 53. Правилника о организацији и систематизацији послова
у Основној школи „Ћеле-кула” Ниш (дел. бр.
610-260/1-2019-01 од 15.08.2019. године) и то:
да је стекао одговарајуће образовање: основно образовање (први степен стручне спреме,
односно завршена основна школа); да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију и за кога није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Услови из тачака 1) - 5) доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у
току рада. Доказ о испуњености услова из тачке
1), 3) - 5) саставни су део пријаве на конкурс,
а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. По расписаном конкурсу
учесник конкурса треба да поднесе: попуњени пријавни формулар са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (само
учесник конкурса који је променио презиме,
односно име после издавања уверења, односно дипломе); оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике
Србије (оригинал не старији од 6 месеци, овера
фотокопије не старија од 6 месеци); оригинал
доказа надлежне полицијске управе 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 (оригинал не старији од 30 дана); оверену фотокопију дипломе - доказа о стеченом
одговарајућем образовању. Услови за заснивање радног односа морају бити испуњени и
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после заснивања радног односа. Термини изражени у овим тексту у граматичком мушком роду
подразумевају природни женски и мушки род
лица на која се односе. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 (осам) дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. У поступку одлучивања о избору кандидата конкурсна
комисија утврђује испуњеност услова за пријем
у радни однос из члана 139 Закона, врши ужи
избор кандидата које упућује на психолошку
процену способности за рад са ученицима, коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
У року од осам дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад
са ученицима, сачињава листу кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос,
обавља разговор са кандидатима са листе и
доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду, доставља уверење о психичној,
физичкој и здравственој способности за рад
са ученицима. Пријаве слати на горенаведену
адресу. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе. Неблаговремене,
непотпуне и неисправне пријаве се неће узети
у разматрање.

ТШ „ПРОТА СТЕВАН
ДИМИТРИЈЕВИЋ”
18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб
тел. 018/800-068

Чистачица

7 извршилаца
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла
чистачице може бити примљен кандидат који
испуњава услове предвиђене чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања и чланом 40. Правилника о организацији
и систематизацији послова и радних задатака у
Техничкој школи „Прота Стеван Димитријевић”
у Алексинцу, деловодни број 486 од 27.02.2018.
године. На основу члана 40. Правилника о
организацији и систематизацији послова и
радних задатака у Техничкој школи „Прота Стеван Димитријевић” у Алексинцу, за обављање
послова радног места чистачице радни однос
може се засновати с лицем које има први степен стручне спреме, односно завршену основну школу. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: попуњен пријавни формулар
са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; потписану биографију; оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми; уверење
о држављанству (оверен препис/фотокопију);
извод из матичне књиге рођених (оверен препис/фотокопију); доказ о познавању језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад;
уверење о неосуђиваности за 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
или родоскврнуће, за кривично дело примање
мита или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; лекарско уверење (уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и
ученицима, доставља се пре закључења уговора о раду). Уверења не могу да буду старија од 6 месеци. Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку
процену способности за рад са децом и уче-
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ницима. Пријаве се подносе у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве се могу доставити лично или на горенаведену адресу.

Наставник практичне наставе
саобраћајне струке - инструктор
вожње
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла наставника практичне наставе саобраћајне струке - инструктора вожње може бити
примљен кандидат који испуњава следеће
услове: Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у практичној настави може да
изводи лице које је стекло одговарајућу стручну спрему за извођење практичне наставе саобраћајне струке-инструктора вожње и звање у
складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада саобраћај („Службени
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 16/2015,
2/2017, 8/2017, 16/2018, 4/2019, 7/2019, 9/2019
и 2/2020). Кандидат треба да испуњава опште
услове прописане законом за заснивање радног односа и посебне услове предвиђене чланом 139 и чланом 140 и 142. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закон,
10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020), као и
из члана 142. став 1. истог закона: обавезно образовање лица из члана 140 овог закона
је образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској 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 (доказ - уверење надлежне установе). 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. Диплома
о стручној спреми стеченој 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 педагошког наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу
предмета. Изузетно, наставник 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. Уз пријаву на конкурс
кандидат треба да приложи: попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја; потписану биографију; оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми;
доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (доставља у року
од једне а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу), и то: потврда високошколске

установе о броју бодова, доказ о положеном
испиту за лиценцу или доказ о положеним
испитима из педагогије и психологије; уверење о држављанству (оверен препис/фотокопију); извод из матичне књиге рођених (оверен препис/фотокопију); доказ о познавању
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад; уверење о неосуђиваности за 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 или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; лекарско уверење (уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима, доставља се пре
закључења уговора о раду). Уверења не могу
да буду старија од 6 месеци. Кандидати који
буду изабрани у ужи избор биће упућени на
психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима. Пријаве се подносе у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Пријаве се могу доставити лично
или на горенаведену адресу.

Наставник српског језика
и књижевности
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла
наставника српског језика и књижевности може
бити примљен кандидат који испуњава следеће
услове: Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави може да
изводи лице које је стекло одговарајућу стручну спрему за извођење наставе српског језика
и књижевности и звање у складу са Законом
о основама система образовања и васпитања
и Правилником о степену и врсти образовања
наставника из општеобразовних предмета,
стручних сарадника и васпитача у стручним
школама („Службени гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр.,
13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019 и 2/2020):
професор, односно дипломирани филолог за
српскохрватски језик и југословенску књижевност; професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик; професор, односно дипломирани
филолог за југословенску књижевност и општу
књижевност; професор српског језика и српске књижевности; професор српскохрватског
језика са јужнословенским језицима; професор
југословенске књижевности и српског језика;
професор југословенске књижевности са страним језиком; професор српског језика и књижевности; професор српске књижевности и
језика; професор српске књижевности и језика
са општом књижевношћу; професор југословенских књижевности; дипломирани филолог за
књижевност и српски језик; дипломирани филолог за српски језик и књижевност; дипломирани филолог српског језика са јужнословенским
језицима; мастер професор језика и књижевности - студијски програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност;
Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска
филологија: српски језик и лингвистика; Српска
филологија: српски језик и књижевност; Српски
језик и примењена лингвистика; Филологија,
модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност; Компаративна књижевност са теоријом књижевности; мастер филолог - студијски програми: Српски језик; Српски
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језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и
језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и
компаративна књижевност; мастер професор
књижевности и језика - србиста; мастер професор књижевности и језика - компаратиста;
мастер професор предметне наставе. Лице које
је стекло академско звање мастер мора имати
претходно завршене основне академске студије
на студијским програмима Српски језик и књижевност; Српска књижевност и језик; Српска
књижевност и језик са компаратистиком; Српска филологија: српски језик и књижевност;
Србистика. Кандидат треба да испуњава опште
услове прописане законом за заснивање радног односа и посебне услове предвиђене чланом 139 и чланом 140 и 142. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон,
10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020), као и из
члана 142. став 1. истог закона: обавезно образовање лица из члана 140 овог закона је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
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 (доказ - уверење надлежне установе). 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. Диплома о стручној спреми стеченој 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,
односне групе предмета; студије другог степена из области педагошког наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука;
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2)
овог члана мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета.
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; потписану биографију; оверен препис/фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми; доказ о образовању
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (доставља у року од једне а највише
две године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу), и то:
потврда високошколске установе о броју бодова, доказ о положеном испиту за лиценцу или
доказ о положеним испитима из педагогије и
психологије; уверење о држављанству (оверен
препис/фотокопију); извод из матичне књиге
рођених (оверен препис/фотокопију); доказ о
познавању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад; уверење о неосуђиваности за
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 или родоскврнуће, за кривично
дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
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кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
лекарско уверење (уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима, доставља се пре закључења уговора о раду). Уверења не могу да буду старија од
6 месеци. Кандидати који буду изабрани у ужи
избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима. Пријаве
се подносе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Пријаве се могу
доставити лично или на горенаведену адресу.

ОШ „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ”
18311 Сићево

Наставник предметне наставе
- наставник српског језика
са 78% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла
наставника прњедметне наставе-наставника
српског језика може бити примљен кандидат
који испуњава следеће услове: учесник конкурса поред општих услова предвиђених Законом о
раду („Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и
95/18 - аутентично тумачење, у даљем тексту:
Закон о раду), треба да испуњава и посебне
услове предвиђене чл. 139 став 1. тачке 1) - 5),
140 ст. 1. и 2, 142. ст. 1. и 4. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, број 88/17, 27/18 и др. закони,
10/19 и 6/20, у даљем тексту: Закон) и услове из
Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17,
3/17, 13/18 и 11/19 - у даљем тексту: Правилник) и то: да је стекао одговарајуће високо
образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то:
студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима којима су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Учесник конкурса из тачке 1) подтачка (2)
мора да има завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Обавезно образовање кандидата је образовање из
психолошких, педагошких и методичних 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
(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 образовање из претходног става. Да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за

кривична дела примање или давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Услови из тачака 1) - 5)
доказују се приликом пријема у радни однос и
проверавају се у току рада. Доказ о испуњености услова из тачке 1), 3) - 5) саставни су део
пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Услови: 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 српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу у школама у којима се образовно-васпитни рад изводи на мађарском, односно
русинском или румунском језику; професор,
односно дипломирани филолог за југословенску
и општу књижевност; професор југословенске
књижевности са страним језиком; дипломирани
филолог за књижевност и српски језик; дипломирани филолог за српски језик и књижевност;
професор српског језика и књижевности у
одељењима за националне мањине; професор
српског језика и српске књижевности; дипломирани компаратиста; 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), Српска књижевност и језик са
компаратистиком); 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), Српска
филологија (српски језик и књижевност), Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и
компаративна књижевност, Компаративна књижевност са теоријом књижевности); професор
српскохрватског језика и књижевности; мастер
филолог из области филолошких наука; професор југословенске књижевности и српског језика; мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет). По расписаном конкурсу учесник конкурса треба да поднесе: попуњени
пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, попуњен и одштампан пријавни
формулар са званичне интернет странице
Министарства; радну биографију; оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
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,
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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; доказ да зна српски језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад у школи
(само за кандидате који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику). Услови за
заснивање радног односа морају бити испуњени
и после заснивања радног односа. Термини
изражени у овим тексту у граматичком мушком
роду подразумевају природни женски и мушки
род лица на која се односе. Рок за пријављивање на конкурс је осам дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. У
поступку одлучивања о избору кандидата конкурсна комисија утврђује испуњеност услова за
пријем у радни однос из члана 139 Закона, врши
ужи избор кандидата које упућује на психолошку процену способности за рад са ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. У року од осам дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са
ученицима, сачињава листу кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос,
обавља разговор са кандидатима са листе и
доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду, доставља уверење о психичној,
физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима. Пријаву слати на горенаведену
адресу. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе. Неблаговремене,
непотпуне и неисправне пријаве се неће узети у
разматрање.

Стручни сарадник - педагог
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла стручног сарадника - педагога може бити
примљен кандидат који испуњава следеће
услове: учесник конкурса поред општих услова
предвиђених Законом о раду („Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,
13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично
тумачење, у даљем тексту: Закон о раду), треба да испуњава и посебне услове предвиђене
чл. 139 став 1. тачке 1) - 5), 140 ст. 1. и 2, 142.
ст. 1. и 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број
88/17, 27/18 и др. закони, 10/19 и 6/20, у даљем
тексту: Закон) и услове из Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12,
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и
11/19 - у даљем тексту: Правилник) и то: да
је стекао одговарајуће високо образовање: на
студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета;
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима којима су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године. Учесник конкурса из тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета. Обавезно образовање
кандидата је образовање из психолошких,
педагошких и методичних дисциплина стечено
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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 (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 образовање из претходног става. Да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Услови из тачака
1) - 5) доказују се приликом пријема у радни
однос и проверавају се у току рада. Доказ о
испуњености услова из тачке 1), 3) - 5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке
2) прибавља се пре закључења уговора о раду.
Услови: професор педагогије; дипломирани
педагог - општи смер или смер школске педагогије; дипломирани школски педагог-психолог;
дипломирани педагог; мастер педагог; дипломирани педагог - мастер. Лица која су стекла
академско звање мастер, односно дипломирани-мастер треба да поседују најмање 30 ЕСПБ
из развојно-педагошких предмета. По расписаном конкурсу учесник конкурса треба да поднесе: попуњени пријавни формулар са званичне
интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, попуњен и одштампан пријавни формулар са званичне интернет
странице Министарства; радну биографију;
оригинал или оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању; 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 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; доказ да зна српски језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад у школи
(само за кандидате који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику). Услови за заснивање радног односа морају бити
испуњени и после заснивања радног односа.
Термини изражени у овим тексту у граматичком мушком роду подразумевају природни женски и мушки род лица на која се односе. Рок за
пријављивање на конкурс је осам дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. У поступку одлучивања о избору кандидата конкурсна комисија утврђује испуњеност
услова за пријем у радни однос из члана 139
Закона, врши ужи избор кандидата које упућује

на психолошку процену способности за рад
са ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих поступака. У року од осам дана од дана
добијања резултата психолошке процене способности за рад са ученицима, сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у
радни однос, обавља разговор са кандидатима
са листе и доноси решење о избору кандидата
у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду, доставља уверење
о психичној, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима. Пријаву слати на
горенаведену адресу. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе. Неблаговремене, непотпуне и неисправне
пријаве се неће узети у разматрање.

Наставник предметне наставе наставник дигиталне писмености
у ФОО
са 69,80% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла
наставника предметне наставе - наставника
дигиталне писмености у функционалном образовању одраслих може бити примљен кандидат
који испуњава следеће услове: учесник конкурса поред општих услова предвиђених Законом о
раду („Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и
95/18 - аутентично тумачење, у даљем тексту:
Закон о раду), треба да испуњава и посебне
услове предвиђене чл. 139 став 1. тачке 1) - 5),
140 ст. 1. и 2, 142. ст. 1. и 4. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, број 88/17, 27/18 и др. закони,
10/19 и 6/20, у даљем тексту: Закон) и услове
из Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17,
3/17, 13/18 и 11/19 - у даљем тексту: Правилник) и то: да је стекао одговарајуће високо
образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то:
студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима којима су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Учесник конкурса из тачке 1) подтачка
(2) мора да има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Обавезно образовање кандидата је образовање из
психолошких, педагошких и методичних 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
(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 образовање из претходног
става. Да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима;
да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
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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 коме
се остварује образовно-васпитни рад. Услови из
тачака 1) - 5) доказују се приликом пријема у
радни однос и проверавају се у току рада.
Доказ о испуњености услова из тачке 1), 3) - 5)
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из
тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о
раду. Услови: професор информатике; професор информатике у образовању; професор
информатике и техничког образовања; дипломирани инжењер информатике; дипломирани
инжењер пословне информатике; дипломирани
инжењер електротехнике - за рачунску технику
и информатику; дипломирани математичар - за
рачунарство и информатику; дипломирани
инжењер организације рада - смер кибернетски; дипломирани инжењер организације - за
информационе системе; дипломирани инжењер
за информационе системе; дипломирани
инжењер организационих наука - одсек за
информационе системе; дипломирани економиста - за економику, статистику и информатику; дипломирани математичар; професор математике; професор физике; дипломирани
инжењер електротехнике, смер рачунске технике и информатике; дипломирани инжењер
електронике; професор технике и информатике; професор техничког образовања; професор
електротехнике; професор машинства; дипломирани инжењер менаџмента за информационо-управљачке и комуникационе системе; професор информатике - математике; дипломирани
информатичар; дипломирани информатичар пословна информатика; дипломирани информатичар - професор информатике; професор географије - информатике; дипломирани
информатичар - мастер; дипломирани професор географије - информатике, мастер; професор физике - информатике; дипломирани професор физике - информатике - мастер;
дипломирани професор информатике, мастер;
дипломирани информатичар - мастер пословне
информатике; дипломирани инжењер електротехнике за рачунарску технику и информатику;
дипломирани економиста за економску статистику и информатику; дипломирани физичар;
дипломирани физичар - примењена и компјутерска физика - мастер; дипломирани физичар
- примењена физика и информатика - мастер;
мастер математичар; мастер информатичар;
мастер инжењер електротехнике и рачунарства; мастер економиста; мастер професор
информатике и математике; мастер професор
информатике и физике; мастер професор физике и информатике; мастер професор географије
и информатике мастер професор технике и
информатике; мастер професор информатике и
технике; мастер инжењер информационих технологија; мастер инжењер организационих наука (смер Информациони системи и технологије
или Софтверско инжењерство и рачунарске
науке); дипломирани инжењер електротехнике
и рачунарства - мастер; дипломирани инжењер
организационих наука - мастер из области
информационих система и технологија; дипломирани професор информатике и математике мастер; дипломирани професор технике и
информатике - мастер; дипломирани професор
информатике и технике - мастер; професор
основа технике и информатике; професор географије и информатике; мастер професор
информатике и физике; мастер професор
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информатике и математике; дипломирани
индустријски менаџер. Наставу и друге облике
образовно-васпитног рада из предмета Информатика и рачунарство може да изводи и лице
које је на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године, савладало програм рачунарства и
информатике у трајању од најмање четири
семестра. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета Информатика и
рачунарство може да изводи и лице које је
стекло академско звање мастер, које у оквиру
завршених студија, мора имати положено најмање пет информатичких предмета (од тога
најмање један из области Програмирање и најмање један из области Објектно оријентисано
програмирање) и најмање два предмета из једне или две следеће области-Математика или
Теоријско рачунарство. Уколико школа преузимањем или конкурсом не заснује радни однос
са лицем које испуњава услове из ст. 1-3 ове
тачке, наставу и друге облике образовно-васпитног рада за предмет Рачунарство и информатика може да изводи и лице које је стекло
стручни назив струковни специјалиста, ако у
оквиру завршених студија има положено најмање пет информатичких предмета (од тога
најмање један из области Програмирање и најмање један из области Објектно оријентисано
програмирање) и најмање два предмета из једне или две следеће области - Математика или
Теоријско рачунарство. Испуњеност услова из
ст. 2-4. ове тачке утврђује министарство
надлежно за послове образовања, на основу
наставног плана и програма студија, односно
студијског програма. По расписаном конкурсу
учесник конкурса треба да поднесе: попуњени
пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, попуњен и одштампан пријавни формулар са званичне интернет странице
Министарства; радну биографију; оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених; оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије;
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 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 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; доказ
да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад у школи (само за кандидате који одговарајуће образовање нису стекли
на српском језику). Услови за заснивање радног односа морају бити испуњени и после
заснивања радног односа. Термини изражени у
овим тексту у граматичком мушком роду подразумевају природни женски и мушки род лица
на која се односе. Рок за пријављивање на конкурс је осам дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. У поступку одлучивања о избору кандидата конкурсна комисија
утврђује испуњеност услова за пријем у радни
однос из члана 139 Закона, врши ужи избор
кандидата које упућује на психолошку процену
способности за рад са ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. У року
од осам дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са ученицима, сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос, обавља

разговор са кандидатима са листе и доноси
решење о избору кандидата у року од осам
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, доставља уверење о психичној,
физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима. Пријаву послати на горенаведену
адресу. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе. Неблаговремене,
непотпуне и неисправне пријаве се неће узети
у разматрање.

Наставник предметне наставе
- наставник географије
са 51,70% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла наставника предметне наставе-наставника
географије може бити примљен кандидат који
испуњава следеће услове: учесник конкурса
поред општих услова предвиђених Законом о
раду („Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и
95/18 - аутентично тумачење, у даљем тексту:
Закон о раду), треба да испуњава и посебне
услове предвиђене чл. 139 став 1. тачке 1) - 5),
140 ст. 1. и 2, 142. ст. 1. и 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18 и др. закони,
10/19 и 6/20, у даљем тексту: Закон) и услове
из Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,
2/17, 3/17, 13/18 и 11/19 - у даљем тексту: Правилник) и то: да је стекао одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и
то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука;
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима којима су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Учесник конкурса из тачке 1) подтачка
(2) мора да има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Обавезно образовање кандидата је образовање из
психолошких, педагошких и методичних 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 (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 образовање из
претходног става. Да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
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санкцију и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Услови из тачака 1) - 5) доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у
току рада. Доказ о испуњености услова из тачке
1), 3) - 5) саставни су део пријаве на конкурс, а
доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења
уговора о раду. Услови: професор географије;
дипломирани географ; професор географије и
историје; дипломирани професор биологије и
географије; дипломирани професор географије
и информатике; професор биологије-географије; професор физике-географије; професор
географије-информатике; дипломирани професор географије-мастер; дипломирани географ
- мастер; мастер географ; мастер професор
географије; мастер професор биологије и географије; мастер професор географије и информатике; дипломирани географ - просторни планер; мастер професор предметне наставе. Лица
која су стекла академско звање мастер, односно
дипломирани-мастер треба да имају завршене
основне академске студије студијског програма:
географија, дипломирани географ, професор
географије, двопредметне студије биологије и
географије или двопредметне студије географије и информатике. По расписаном конкурсу
учесник конкурса треба да поднесе: попуњени
пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, попуњен и одштампан пријавни формулар са званичне интернет странице
Министарства; радну биографију; оригинал
или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике
Србије; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 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 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; доказ
да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад у школи (само за кандидате који одговарајуће образовање нису стекли
на српском језику). Услови за заснивање радног односа морају бити испуњени и после
заснивања радног односа. Термини изражени у овим тексту у граматичком мушком роду
подразумевају природни женски и мушки род
лица на која се односе. Рок за пријављивање
на конкурс је осам дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. У поступку одлучивања о избору кандидата конкурсна
комисија утврђује испуњеност услова за пријем
у радни однос из члана 139 Закона, врши ужи
избор кандидата које упућује на психолошку
процену способности за рад са ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
У року од осам дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад
са ученицима, сачињава листу кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос,
обавља разговор са кандидатима са листе и
доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду, доставља уверење о психичној,
физичкој и здравственој способности за рад
са ученицима. Пријаву слати на горенаведену
адресу. Ближе информације о конкурсу могу се

90

| Број 887 | 24.06.2020.

добити код секретара школе. Неблаговремене,
непотпуне и неисправне пријаве се неће узети
у разматрање.

Наставник предметне наставе
- наставник енглеског језика
са 97,90% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла наставника предметне наставе-наставника
енглеског језика може бити примљен кандидат
који испуњава следеће услове: учесник конкурса поред општих услова предвиђених Законом о
раду („Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и
95/18 - аутентично тумачење, у даљем тексту:
Закон о раду), треба да испуњава и посебне
услове предвиђене чл. 139 став 1. тачке 1) - 5),
140 ст. 1. и 2, 142. ст. 1. и 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18 и др. закони,
10/19 и 6/20, у даљем тексту: Закон) и услове
из Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,
2/17, 3/17, 13/18 и 11/19 - у даљем тексту: Правилник) и то: да је стекао одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и
то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука;
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима којима су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Учесник конкурса из тачке 1) подтачка
(2) мора да има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Обавезно образовање кандидата је образовање из
психолошких, педагошких и методичних 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
(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 образовање из претходног
става. Да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима;
да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Услови
из тачака 1) - 5) доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада.
Доказ о испуњености услова из тачке 1), 3) - 5)
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из

тачке 2) прибавља се пре закључења уговора
о раду. Услови: професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност;
дипломирани професор енглеског језика и књижевности; мастер филолог (студијски програм
или главни предмет/профил енглески језик);
мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил
енглески језик); дипломирани филолог англиста - мастер; мастер професор језика и књижевности (студијски програм Језик, књижевност и
култура); мастер професор предметне наставе
(претходно завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет). По расписаном конкурсу
учесник конкурса треба да поднесе: попуњени пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, попуњен и одштампан
пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства; радну биографију; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике
Србије; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 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 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; доказ
да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад у школи (само за кандидате који одговарајуће образовање нису стекли
на српском језику). Услови за заснивање радног односа морају бити испуњени и после
заснивања радног односа. Термини изражени у овим тексту у граматичком мушком роду
подразумевају природни женски и мушки род
лица на која се односе. Рок за пријављивање
на конкурс је осам дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. У поступку одлучивања о избору кандидата конкурсна
комисија утврђује испуњеност услова за пријем
у радни однос из члана 139 Закона, врши ужи
избор кандидата које упућује на психолошку
процену способности за рад са ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
У року од осам дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад
са ученицима, сачињава листу кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос,
обавља разговор са кандидатима са листе и
доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду, доставља уверење о психичној,
физичкој и здравственој способности за рад
са ученицима. Пријаву слати на горе наведену
адресу. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе. Неблаговремене,
непотпуне и неисправне пријаве се неће узети
у разматрање.

Наставник предметне наставе
- наставник ликовне културе
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла наставника предметне наставе-наставника
ликовне културе може бити примљен кандидат
који испуњава следеће услове: учесник конкурса поред општих услова предвиђених Законом о
раду („Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05,
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54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и
95/18 - аутентично тумачење, у даљем тексту:
Закон о раду), треба да испуњава и посебне
услове предвиђене чл. 139 став 1. тачке 1) - 5),
140 ст. 1. и 2, 142. ст. 1. и 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18 и др. закони,
10/19 и 6/20, у даљем тексту: Закон) и услове
из Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,
2/17, 3/17, 13/18 и 11/19 - у даљем тексту: Правилник) и то: да је стекао одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и
то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука;
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима којима су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Учесник конкурса из тачке 1) подтачка
(2) мора да има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Обавезно образовање кандидата је образовање из
психолошких, педагошких и методичних 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 (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 образовање из
претходног става. Да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Услови из тачака 1) - 5) доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у
току рада. Доказ о испуњености услова из тачке
1), 3) - 5) саставни су део пријаве на конкурс, а
доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења
уговора о раду. Услови: дипломирани сликар;
академски сликар - ликовни педагог; академски
графичар-ликовни педагог; академски вајар ликовни педагог; дипломирани сликар - професор ликовне културе; дипломирани графичар професор ликовне културе; дипломирани вајар
- професор ликовне културе; дипломирани графички дизајнер - професор ликовне културе;
дипломирани уметник нових ликовних медија
- професор ликовне културе; дипломирани
уметник фотографије - професор ликовне културе; дипломирани сликар - професор; дипломирани вајар; дипломирани вајар - професор;
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дипломирани графички дизајнер; дипломирани
архитекта унутрашње архитектуре; дипломирани сликар зидног сликарства; дипломирани
графичар; дипломирани графичар - професор;
професор ликовних уметности; мастер ликовни уметник (завршене основне академске студије из области ликовне уметности, односно
примењене уметности и дизајна); мастер примењени уметник (завршене основне академске
студије из области ликовне уметности, односно примењене уметности и дизајна); мастер
конзерватор и рестауратор (завршене основне
академске студије из области ликовне уметности, односно примењене уметности и дизајна); мастер дизајнер (завршене основне академске студије из области ликовне уметности,
односно примењене уметности и дизајна); лице
са завршеним факултетом ликовних уметности;
лице са завршеним факултетом примењених
уметности; лице са завршеним факултетом
примењених уметности и дизајна; дипломирани костимограф; мастер професор предметне
наставе (претходно завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет). По расписаном конкурсу учесник конкурса треба да поднесе: попуњени пријавни формулар са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, попуњен и одштампан
пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства; радну биографију; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике
Србије; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 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 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; доказ
да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад у школи (само за кандидате који одговарајуће образовање нису стекли
на српском језику). Услови за заснивање радног односа морају бити испуњени и после
заснивања радног односа. Термини изражени у овим тексту у граматичком мушком роду
подразумевају природни женски и мушки род
лица на која се односе. Рок за пријављивање
на конкурс је осам дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. У поступку одлучивања о избору кандидата конкурсна
комисија утврђује испуњеност услова за пријем
у радни однос из члана 139 Закона, врши ужи
избор кандидата које упућује на психолошку
процену способности за рад са ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
У року од осам дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад
са ученицима, сачињава листу кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос,
обавља разговор са кандидатима са листе и
доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду, доставља уверење о психичној,
физичкој и здравственој способности за рад
са ученицима. Пријаву слати на горенаведену
адресу. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе. Неблаговремене,
непотпуне и неисправне пријаве се неће узети
у разматрање.

Наставник предметне наставе наставник примењених наука
са 53,50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла
наставника предметне наставе - наставника
примењених наука може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: учесник конкурса поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник РС”, број 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС,
113/17 и 95/18 - аутентично тумачење, у даљем
тексту: Закон о раду), треба да испуњава и
посебне услове предвиђене чл. 139 став 1. тачке 1) - 5), 140 ст. 1. и 2, 142. ст. 1. и 4. Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18 и др.
закони, 10/19 и 6/20, у даљем тексту: Закон) и
услове из Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16,
11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19 - у даљем
тексту: Правилник) и то: да је стекао одговарајуће високо образовање: на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог
степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима којима су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године. Учесник конкурса из тачке 1)
подтачка (2) мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Обавезно образовање кандидата
је образовање из психолошких, педагошких и
методичних 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 (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
образовање из претходног става. Да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да
има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Услови из тачака 1) - 5)
доказују се приликом пријема у радни однос и
проверавају се у току рада. Доказ о испуњености услова из тачке 1), 3) - 5) саставни су део
пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Услови: дипломирани хемичар; професор хемије;
професор хемије и физике; професор хемије
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и биологије; дипломирани хемичар опште
хемије; дипломирани хемичар за истраживање
и развој; дипломирани физикохемичар; дипломирани хемичар - смер хемијско инжењерство;
професор биологије и хемије; професор физике
и хемије за основну школу; дипломирани професор биологије и хемије; дипломирани хемичар - професор хемије; дипломирани професор
хемије - мастер; професор физике - хемије;
професор географије - хемије; професор биологије - хемије; дипломирани професор физике хемије, мастер; дипломирани професор биологије - хемије, мастер; дипломирани педагог за
физику и хемију; дипломирани физичар - професор физике и хемије за основну школу - мастер; дипломирани хемичар - мастер; мастер
професор хемије; мастер хемичар; мастер професор физике и хемије; мастер професор биологије и хемије; мастер физикохемичар. Лица
која су стекла академско звање мастер морају
имати претходно завршене основне академске
студије хемије. професор физике; дипломирани
физичар; професор физике и хемије; дипломирани педагог за физику и хемију; професор
физике и основе технике; дипломирани педагог
за физику и основе технике; професор физике
и математике; дипломирани астрофизичар;
дипломирани физичар за примењену физику и
информатику; професор физике и хемије за
основну школу; професор физике и основа технике за основну школу; дипломирани физичар
за примењену физику; професор физике за
средњу школу; дипломирани физичар истраживач; дипломирани професор физике и хемије за
основну школу; дипломирани професор физике
и основа технике за основну школу; дипломирани физичар за општу физику; дипломирани
физичар за теоријску и експерименталну физику;
дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање ОТО; дипломирани астроном,
смер астрофизика; професор физике - информатике; дипломирани физичар-медицинска
физика; дипломирани професор физике - мастер; дипломирани физичар-мастер; мастер
физичар; мастер професор физике; мастер професор физике и хемије; мастер професор физике и информатике; 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;
дипломирани физичар - професор физике и
основа технике за основну школу - мастер;
дипломирани физичар - професор физике и
хемије за основну школу - мастер; мастер професор математике и физике; мастер професор
информатике и физике; дипломирани физичар
- информатичар. Лица која су стекла академско
звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије на студијским
програмима из области физике. професор биологије; дипломирани биолог; дипломирани
молекуларни биолог и физиолог; професор
биологије и хемије; дипломирани биолог - смер
заштите животне средине; дипломирани биолог
- еколог; дипломирани професор биологије и
хемије; професор биологије - географије; професор биологије - хемије; професор биологије
- физике; професор биологије - информатике;
професор биологије - математике; дипломирани професор биологије - мастер; дипломирани
биолог - мастер; дипломирани професор биологије - хемије, мастер; дипломирани професор
биологије - географије, мастер; дипломирани
молекуларни биолог - мастер; дипломирани биолог заштите животне средине; мастер биолог;
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мастер професор биологије; мастер професор
биологије и географије; мастер професор биологије и хемије. Лица која су стекла академско
звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије биологије. По
расписаном конкурсу учесник конкурса треба да
поднесе: попуњени пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, попуњен и
одштампан пријавни формулар са званичне
интернет странице Министарства; радну биографију; оригинал или оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених; оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; 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 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; доказ да зна српски језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад у
школи (само за кандидате који одговарајуће
образовање нису стекли на српском језику).
Услови за заснивање радног односа морају бити
испуњени и после заснивања радног односа.
Термини изражени у овим тексту у граматичком
мушком роду подразумевају природни женски и
мушки род лица на која се односе. Рок за
пријављивање на конкурс је осам дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. У поступку одлучивања о избору кандидата
конкурсна комисија утврђује испуњеност услова
за пријем у радни однос из члана 139 Закона,
врши ужи избор кандидата које упућује на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих
поступака. У року од осам дана од дана
добијања резултата психолошке процене способности за рад са ученицима, сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у
радни однос, обавља разговор са кандидатима
са листе и доноси решење о избору кандидата
у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду, доставља уверење
о психичној, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима. Пријаву слати на
горенаведену адресу. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе.
Неблаговремене, непотпуне и неисправне
пријаве се неће узети у разматрање.

Васпитач

на одређено време
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла
васпитача може бити примљен кандидат који
испуњава следеће услове: учесник конкурса
поред општих услова предвиђених Законом о
раду („Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и
95/18 - аутентично тумачење, у даљем тексту:
Закон о раду), треба да испуњава и посебне
услове предвиђене чл. 139 став 1. тачке 1) - 5),
140 ст. 1. и 2, 142. ст. 1. и 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18 и др. закони,
10/19 и 6/20, у даљем тексту: Закон) и услове из Правилника о организацији и систематизацији послова у Основној школи „Надежда
Петровић” у Сићеву бр. 01-1684 од 20.08.2019.
године са изменама бр. 01-1977 од 05.09.2019.

године и бр. 01-3077 од 17.12.2019. године, и
то: да је стекао одговарајуће образовање: 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; на студијама првог степена (основне академске студије, односно
струковне студије); на студијама у трајању од
три године или одговарајуће више образовање;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, 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 коме се остварује образовно-васпитни
рад. Услови из тачака 1) - 5) доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у
току рада. Доказ о испуњености услова из тачке
1), 3) - 5) саставни су део пријаве на конкурс,
а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. По расписаном конкурсу
учесник конкурса треба да поднесе: попуњени
пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, попуњен и одштампан пријавни формулар са званичне интернет странице
Министарства; радну биографију; оригинал
или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике
Србије; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 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 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; доказ
да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад у школи (само за кандидате
који одговарајуће образовање нису стекли на
српском језику). Услови за заснивање радног
односа морају бити испуњени и после заснивања радног односа. Термини изражени у овим
тексту у граматичком мушком роду подразумевају природни женски и мушки род лица на која
се односе. Рок за пријављивање на конкурс је
осам дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. У поступку одлучивања о
избору кандидата конкурсна комисија утврђује
испуњеност услова за пријем у радни однос
из члана 139 Закона, врши ужи избор кандидата које упућује на психолошку процену способности за рад са децом коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. У року од осам
дана од дана добијања резултата психолошке
процене способности за рад са децом, сачињава листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос, обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору
кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, доставља

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

Наука и образовање

уверење о психичној, физичкој и здравственој
способности за рад са децом. Пријаве слати на
адресу школе. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе. Неблаговремене, непотпуне и неисправне пријаве се
неће узети у разматрање.

ОШ „ИВО АНДРИЋ”
18000 Ниш, Бранка Бјеговића бб

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла наставника разредне наставе може бити
примљено лице које испуњава следеће услове:
одговарајуће образовање, високо образовање:
професор разредне наставе; наставник разредне
наставе; професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском
школом; професор разредне наставе и енглеског
језика за основну школу; мастер учитељ; дипломирани учитељ - мастер; професор разредне
наставе и ликовне културе за основну школу;
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да је држављанин Републике Србије; да
зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати уз пријавни формулар прилажу: оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању; уверење или потврда о
неосуђиваности за горе наведена кривична дела
и да није утврђено дискриминаторно понашање,
које издаје надлежна полицијска управа (не старије од 6 месеци); уверење или потврда да није
покренута истрага за кривично дело које издаје
надлежни суд (не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); кандидати који
образовање нису стекли на српском језику, достављају и доказ да познају језик на коме се остварује образовно васпитни рад - оверена фотокопија дипломе или уверења о стеченом високом
образовању на српском језику или оригинал или
оверена фотокопија уверења, односно потврде о
положеном испиту из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року од 8
дана биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања.
Кандидат који буде изабран, пре закључења
уговора о раду доставља уверење о здравственој способности, не старије од 6 месеци. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним формуларом,
достављају школи, лично или на адресу школе,
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Ближе информације о конкурсу могу
се добити од секретара школе на број телефона:
018/585-500.

Наставник немачког језика
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла
наставника немачког језика може бити примљено лице које испуњава следеће услове: одговаБесплатна публикација о запошљавању

рајуће образовање, високо образовање: професор, односно дипломирани филолог за немачки
језик и књижевност; мастер филолог (студијски
програм или главни предмет/профил немачки
језик); мастер професор језика и књижевности
(студијски програм или главни предмет/профил немачки језик); да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да је
држављанин Републике Србије; да зна српски
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати уз пријавни формулар прилажу: оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању; уверење или потврда о неосуђиваности за горенаведена кривична дела и да
није утврђено дискриминаторно понашање,
које издаје надлежна полицијска управа (не
старије од 6 месеци); уверење или потврда да
није покренута истрага за кривично дело које
издаје надлежни суд (не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству (не старије од шест месеци);
кандидати који образовање нису стекли на српском језику, достављају и доказ да познају језик
на коме се остварује образовно васпитни рад
- оверена фотокопија дипломе или уверења о
стеченом високом образовању на српском језику или оригинал или оверена фотокопија уверења, односно потврде о положеном испиту
из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе. Кандидати који буду
изабрани у ужи избор, у року од 8 дана биће
упућени на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Кандидат
који буде изабран, пре закључења уговора о
раду доставља уверење о здравственој способности, не старије од шест месеци. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним формуларом, достављају школи, лично или на адресу
школе, у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Ближе информације о
конкурсу могу се добити од секретара школе на
број телефона: 018/585-500.

Наставник географије
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла наставника географије може бити примљено лице које испуњава следеће услове: одговарајуће образовање, високо образовање:
професор географије; дипломирани географ;
професор географије и историје; дипломирани професор биологије и географије; дипломирани професор географије и информатике;
професор биологије-географије; професор
физике-географије; професор географије-информатике; дипломирани професор географије-мастер; дипломирани географ - мастер;
мастер географ; мастер професор географије;
мастер професор биологије и географије;
мастер професор географије и информатике; дипломирани географ - просторни планер.
Лица која су стекла академско звање мастер,
односно дипломирани-мастер треба да имају
завршене основне академске студије студијс-

ког програма: географија, дипломирани географ, професор географије, двопредметне студије биологије и географије или двопредметне
студије географије и информатике. Да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да је држављанин Републике Србије; да
зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати уз пријавни формулар прилажу: оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању; уверење или потврда о неосуђиваности за горенаведена кривична дела и да није утврђено дискриминаторно
понашање, које издаје надлежна полицијска
управа (не старије од 6 месеци); уверење или
потврда да није покренута истрага за кривично
дело које издаје надлежни суд (не старије од 6
месеци); извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); кандидати који образовање нису стекли на
српском језику, достављају и доказ да познају
језик на коме се остварује образовно васпитни
рад - оверена фотокопија дипломе или уверења
о стеченом високом образовању на српском
језику или оригинал или оверена фотокопија
уверења, односно потврде о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе. Кандидати који буду
изабрани у ужи избор, у року од 8 дана биће
упућени на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Кандидат
који буде изабран, пре закључења уговора о
раду доставља уверење о здравственој способности, не старије од 6 месеци. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним формуларом, достављају школи, лично или на адресу
школе, у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Ближе информације о
конкурсу могу се добити од секретара школе на
број телефона: 018/585-500.

Домар - мајстор одржавања
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла домара/мајстора одржавања може бити
примљено лице које испуњава следеће услове:
одговарајуће образовање, средње образовање,
трећи, четврти или пети степен стручне спреме металске или машинске струке; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да је држављанин Републике Србије;
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да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати уз пријавни
формулар прилажу: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење или потврда о неосуђиваности за горенаведена кривична дела и да није утврђено дискриминаторно
понашање, које издаје надлежна полицијска
управа (не старије од 6 месеци); уверење или
потврда да није покренута истрага за кривично дело које издаје надлежни суд (не старије
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); кандидати који образовање нису стекли на
српском језику, достављају и доказ да познају
језик на коме се остварује образовно васпитни
рад - оверена фотокопија дипломе или уверења
о стеченом образовању на српском језику. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року
од 8 дана биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Кандидат који буде изабран, пре
закључења уговора о раду доставља уверење
о здравственој способности, не старије од шест
месеци. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију заједно са одштампаним формуларом, достављају школи, лично
или на адресу школе, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Ближе информације о конкурсу могу се добити од
секретара школе на број телефона: 018/585-500.

Чистачица
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла чистачице може бити примљено лице које
испуњава следеће услове: одговарајуће образовање, основно образовање, први степен
стручне спреме, завршена основна школа; да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да је држављанин Републике Србије; да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати уз
пријавни формулар прилажу: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење
или потврда о неосуђиваности за горенаведена
кривична дела и да није утврђено дискриминаторно понашање, које издаје надлежна полицијска управа (не старије од 6 месеци); уверење или потврда да није покренута истрага
за кривично дело које издаје надлежни суд (не
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених; уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци); кандидати који образовање нису
стекли на српском језику, достављају и доказ
да познају језик на коме се остварује образовно васпитни рад - оверена фотокопија дипломе или уверења о стеченом образовању на
српском језику. Кандидати који буду изабрани
у ужи избор, у року од 8 дана биће упућени
на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Кандидат који
буде изабран, пре закључења уговора о раду
доставља уверење о здравственој способности,
не старије од шест месеци. Кандидати попуња-

94

| Број 887 | 24.06.2020.

вају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију
заједно са одштампаним формуларом, достављају школи, лично или на адресу школе, у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Ближе информације о конкурсу могу се добити од секретара школе на број
телефона: 018/585-500.

ОШ „ЦАР КОНСТАНТИН”
18000 Ниш, Великотрновска 4

Наставник предметне наставе
- наставник немачког језика
са 77,80% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла
наставника разредне наставе и наставника предметне наставе, може бити примљен кандидат
који испуњава следеће услове: учесник конкурса, поред општих услова предвиђених Законом
о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС, 113/2017), треба да испуњава и
посебне услове предвиђене чланом 139 став 1.
тачке 1) - 5), чланом 140 став 1. и 2. чланом
142. став 1. и 4. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и
6/2020, у даљем тексту: Закон) и услове из Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019) и то: да је
стекло одговарајуће високо образовање: на
студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета;
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима којима су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године. Учесник конкурса
из тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета. Обавезно образовање кандидата је образовање из психолошких, педагошких
и методичних 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 (који 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). Да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима; да није осуђиван 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 пона-

шање; да има држављанство Републике Србије;
да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Услови из тачака 1) - 5)
доказују се приликом пријема у радни однос и
проверавају се у току рада. Доказ о испуњености услова из тачке 1), 3) - 5) саставни су део
пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду.Услови: професор, односно дипломирани филолог
за немачки језик и књижевност; мастер филолог (студијски програм или главни предмет/
профил немачки језик); мастер професор језика
и књижевности (студијски програм или главни
предмет/профил немачки језик); мастер професор језика и књижевности (студијски програм
језик, књижевност и култура); мастер професор
предметне наставе (предходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет). По расписаном конкурсу кандидат треба да поднесе:
попуњени пријавни формулар са званичне
интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оригинал или оверена фотокопија извода из МКР за кандидате који
су променили презиме, односно име после
издавања дипломе; оригинал или оверена
фотокопија уверења о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци; оригинал
доказа надлежне Полицијске управе 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 родоскнавнуће,
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 не старији од 30 дана); оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, а за лица којима још није издата
диплома оверену фотокопију уверења о стеченом одговарајућем образовању; оверену фотокопију дипломе о завршеној педагошкој академији или учитељској школи (само учесник
конкурса, професор педагогије, који има претходно завшену педагошку академију или учитељску школу); оверену копију дипломе о завршеним студијама првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета (само учесник
конкурса који има завршене 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); оверену фотокопију уверења
надлежне високошколске установе о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова од којих најмање
по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова (кандидат који је образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стекао на високошколској установи у
току студија или након дипломирања); оверену
фотокопију уверења надлежне високошколске
установе о положеним испитима из педагогије
и психологије, односно оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту односно
испиту за лиценцу (кандидат који је у току студија положио испит из педагогије и психологије
или је положио стручни испит, односно испит
за лиценцу); оверену фотокопију потврде одговарајуће високошколске установе о положеном
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испиту из српског језика (само кандидат који
одговарајуће образовање није стекао на српском језику). Уколико учесник конкурса не достави доказе из тачке 8) и 9) пријава се сматра
потпуном, али кандидат који буде засновао радни однос по конкурсу, 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. У поступку одлучивања о избору кандидата конкурсна
комисија утврђује испуњеност услова за пријем
у радни однос из члана 139 Закона, врши ужи
избор кандидата које упућује на психолошку
процену способности за рад са ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. У
року од осам дана од дана добијања резултата
психолошке процене способности за рад са ученицима, сачињава листу кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос,
обавља разговор са кандидатима са листе и
доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду, доставља уверење о психичној,
физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима. Рок за пријављивање на конкурс је
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду, доставља уверење
о психичној, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима. Пријаве достављати
на адресу школе, лично или поштом. Ближе
информације о конкурсу могу се добити на број
телефона: 018/538-355. Неблаговремене,
непотпуне и неисправне пријаве се неће узети
у разматрање. Термини изражени у овим тексту
у граматичком мушком роду подразумевају природни женски и мушки род лица на која се
односе.

ШКОЛА МОДЕ И ЛЕПОТЕ
18000 Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 23

Наставник дерматологије
Наставник здравствене неге
УСЛОВИ: У радни однос у школи може да буде
примљено лице, под условима прописаним чл.
139 Закона о основама система образовања и
васпитања, и то ако: има одговарајуће образовање; има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са 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 - српски језик (доказ су у обавези да
доставе само кандидати који образовање нису
стекли на српском језику). Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја (даље: Министарство), а
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана његовог објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Кандидати уз пријавни формулар достављају следећу
документацију, у оригиналу или у овереним
Бесплатна публикација о запошљавању

фотокопијама: доказ о испуњавању услова у
погледу одговарајућег степена и врсте образовања у складу са чл.140 и 142. Закона о основама система образовања и васпитања и стечен
стручни назив у складу са Правилником о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр.
8/2015 И 21/2015); извод из матичне књиге
рођених; уверење о држављанству Републике
Србије; доказ о неосуђиваности у смислу тачке 3) Услова. Доказ из тачке 2) Услова - лекарско уверење, прибавља се пре закључења
уговора о раду. Кандидати који буду изабрани
у ужи избор, упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. Након
добијених резултата извршене психолошке процене, Конкурсна комисија обавља разговор са
кандидатима и доноси решење о избору. Коначно Решење о избору кандидата оглашава се на
званичној интернет страници Министарства.
Пријаве се подносе на горенавдену адресу.

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Вишеградска 33

Наставник у звању ванредни
професор или редовни професор за
ужу научну област Органска хемија
и биохемија
на Департману за хемију, на одређено
време од 60 месеци, односно на
неодређено време

УСЛОВИ: доктор хемијских наука.

Наставник у звању доцент или
ванредни професор за ужу научну
област Зоологија

на Департману за биологију и екологију,
на одређено време од 60 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: доктор биолошких наука.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе: биографију; оверен препис дипломе о
докторату; списак научних радова са библиографским подацима, као и саме радове (списак
радова доставити и у електронском облику,
за сваки рад у часопису навести одговарајући
линк), за радно место предвиђено овим конкурсом. Кандидати су у обавези да приликом пријаве на конкурс попуне, одштампају, потпишу и
предају образац који се налази на веб-порталу
Универзитета у Нишу (www.npao.ni.ac.rs). Рок
за пријаву на конкурс: 15 дана.

ОШ „СТЕФАН НЕМАЊА”
18000 Ниш, Косовке девојке бб

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: да кандидат поседује високо одоварајуће образовање стечено: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије); на основним студијама у трајању од
најмање 4 године по пропису који је уређивао
високо образовање до 10.09.2005. године.

Наставник рачунарства и
информатике
са 95,70% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће
високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне

студије, специјалистичке академске студије);
на основним студијама у трајању од најмање
4 године по пропису који је уређивао високо
образовање до 10.09.2005. године.

Наставник географије
са 75% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће
високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије);
на основним студијама у трајању од најмање
4 године по пропису који је уређивао високо
образовање до 10.09.2005. године.

Наставник физичког и здравственог
васпитања
са 50% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће
високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије);
на основним студијама у трајању од најмање
4 године по пропису који је уређивао високо
образовање до 10.09.2005. године.

Секретар
УСЛОВИ: да кандидат поседује високо образовање из области правних наука: на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије); на основним студијама у трајању
од најмање 4 године по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године.

Дипломирани економиста
(руководилац) за финансијскорачуноводствене послове
УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће
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 10.09.2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године по
пропису који је уређивао високо образовање до
10.09.2005. године.

Чистачица (спремачица)
УСЛОВИ: да кандидат поседује основно образовање.
ОСТАЛО: Кандидати, поред наведеног, морају
испуњавати и остале услове прописане чл.
139 Закона о основама система образовања и
васпитања и то: 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-уколико кандидат није стекао образовање на српском језику потребно је доставити уверење да
је положио испит из српског језика са методиком по програму одговарајуће високошколске
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установе. Кандидати су дужни да уз пријавни формулар са интернет сајта Министарства
просвете, науке и технолошког развоја доставе следећу документацију: кратку биографију;
оригинал или оверену копију дипломе; оригинал или оверену копију извода из матичне
књиге рођених; оригинал или оверену копију
уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену копију уверења о
неосуђиваности које се прибавља код МУП-а,
надлежне Полицијске управе (не старије од 6
месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења Основног суда да се против кандидата не
води кривични поступак (не старије од 6 месеци); доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење) прибавља се по
избору кандидата, а пре закључења уговора о
раду. Сви остали докази су саставни део пријаве на конкурс. Кандидати су дужни да обавезно
доставе своју тачну адресу и контакт телефон.
Радни однос се заснива на неодређено време, са радним временом како је горе наведено
(пуним и непуним), а место рада је Ниш. Рок
за подношење пријава је осам дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране, односно исте ће бити одбачене. Пријаве се достављају на горенаведену
адресу. Конкурс за пријем у радни однос спроводи Конкурсна комисија, коју директор именује посебним решењем. Кандидати који буду
изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима коју врши Национална служба за
запошљавање у Нишу.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
18207 Малча

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: за директора може бити изабрано лице
које испуњава услове прописане чланом 122,
139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон,
10/2019 и 6/20). Да кандидат има одговарајуће
образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања занаставника те врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога 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; 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; 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 наставника, васпитача
и стручног сарадника; да има обуку и положен
испит за директора школе (изабрани кандидат
који нема положен испит за директора дужан је
да у року од 2 године од дана ступања на дужност положи наведени 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; није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месе-
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ца, 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; није осуђивано правноснажном пресудом за привредни преступ. Комисија
за избор директора цениће и доказ о резултату
стручно-педагошког надзора у раду кандидата
(извештај просветног саветника), ако га поседује, као и доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања, ако је кандидат претходно обављао
дужност директора установе. Кандидат је дужан
да уз пријаву на конкурс достави: оригинал или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оригинал или оверену фотокопију дозволе
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника (лиценца); оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора установе (пријава која не садржи уверење о
положеном испиту за директора установе неће
се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат
ће бити у обавези да у законском року положи испит за директора школе); оригинал или
оверена фотокопија уверења о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци); оригинал или оверена фотокопија уверења да није
покренута истрага, нити да се води поступак
пред надлежним судом (не старије од 6 месеци);
доказ да није осуђиван правоснажном пресудом
за привредни преступ (не старије од 6 месеци);
оригинал или оверена фотокопија потврде о
радном искуству најмање осам година у области
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, која мора да садржи
податак о радном стажу и пословима које је
лице обављало, коју издаје установа у којој кандидат ради, ако кандидат није у радном односу,
потврду издаје установа у којој је кандидат стекао радно искуство у области образовања и васпитања; радну биографију са кратким прегледом
кретања у служби; оригинал или оверена фотокопија уверења да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и кривична дела насиље у породици, одузимање, запуштање и злостављање
малолетног лица или родосрнављење, за примање и давање мита, за кривична дела против
полне слободе, против правног саобраћаја, 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
што онемогућава рад у образовању (не старије
од 6 месеци); доказ о знању српског језика, уколико одговарајуће образовање није стечено на
српском језику; доказ о физичкој, психичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима (прибавља се пре закључивања уговора
о раду); доказ о резултату стручно-педагошког
надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника уколико га поседује); резултате
стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања (достављају само кандидати који су претходно обављали дужност
директора установе). Рок за подношење пријава
је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима о испуњености услова слати на
адресу школе, са назнаком: „Конкурс за избор
директора школе”. Сва обавештења се могу
добити у секретаријату школе на број телефона:
018/4661234.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ЕТШ „МИЈА СТАНИМИРОВИЋ”

18116 Ниш, Булевар цара Константина 82-86
тел. 018/550-884

Конкурс објављен 27.05.2020. године у публикацији „Послови”, поништава се за следећа радна
места: наставник приступних мрежа и уређаја
са 20% радног времена; наставник заштите
информационих система са 20% радног времена; наставник оперативних система са 45%
радног времена; наставник система преноса са
25% радног времена.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ЕТШ „МИЈА СТАНИМИРОВИЋ”

18116 Ниш, Булевар цара Константина 82-86
тел. 018/550-884

Конкурс објављен 10.06.2020. године у публикацији „Послови”, поништава се за следећа
радна места: наставник основе електротехнике
са 25% радног времена; наставник бежичних
комуникација са 25% радног времена; наставник основа електротехнике са 30% радног времена; наставник рачунарства и информатике са
40% радног времена.

ЕТШ „МИЈА СТАНИМИРОВИЋ”
18116 Ниш, Булевар цара Константина 82-86
тел. 018/550-884

Наставник електрогрупе предмета

са 70% радног времена
(наставник оперативних система са 45%
радног времена и наставник система
преноса са 25% радног времена)
УСЛОВИ: У радни однос, ради обављања послова наставика електрогрупе предмета, може
бити примљен кандидат који испуњава услове
прописане чланом 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: да
има одговорајуће образовање - према Правилнику о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада електротехника („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
број 8/2015, 11/2016, 2/2017, 8/2017, 4/2018,
13/2018 и 2/2020); да има држављанство РС; да
има психичку, физичку и здраствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом утврђено дискриминатнорно понашање; да зна српски језик на коме се остварује
образовно васпитни рад. Уз пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
кандидати су дужни да приложе одговарајућу
документацију којом доказују испуњеност прописаних услова, и то: кратку биографију (CV);
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању (кандидати који су
стекли академско звање мастер достављају и
оверену фотокопију дипломе са основних академских студија); уверење о држављанству (не
старије од шест месеци, оригинал или оверену фотокопију); уверење о неосуђиваности (не
старије од шест месеци, оригинал или оверену фотокопију); лекарско уверење о психичкој,
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физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима (доказ подноси изабрани кандидат,
пре закључења уговора о раду); доказ о знању
српског језика подносе само кандидати који
образовање нису стекли на српском језику. Рок
за пријављивање на конкурс је 10 дана од дана
објављивања конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а конкурсну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Пријаве и приложена
документација се не враћају. Неблаговремене,
неразумљиве и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурсну комисију”. Лице задужено да давање обавештења о
конкурсу је Живковић Верица, секретар школе,
тел. 018/550-884.

васпитања, школа ће минимум личних података кандидата уступити Националној служби за
запошљавање-Филијала Ниш ради психолошке процене способности за рад са ученицима,
јер је иста услов за заснивање радног односа.
Пријаве слати на горе наведену адресу, са назнаком: „За конкурсну комисију”. Лице задужено
да давање обавештења о конкурсу је Живковић
Верица, секретар школе, тел. 018/550-884.

Наставник сервера

Наставник музичке културе

УСЛОВИ: У радни однос, ради обављања
послова наставика сервера, може бити
примљен кандидат који испуњава услове прописане чланом 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања, и то: да има
одговорајуће образовање - према Правилнику о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада електротехника („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
број 8/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 8/2017,
4/2018, 13/2018 и 2/2020); да има држављанство РС; да има психичку, физичку и здраствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом
утврђено дискриминатнорно понашање; да зна
српски језик на коме се остварује образовно
васпитни рад. Уз пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати
су дужни да приложе одговарајућу документацију којом доказују испуњеност прописаних
услова, и то: кратку биографију (CV); оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању (кандидати који су стекли
академско звање мастер достављају и оверену
фотокопију дипломе са основних академских
студија); уверење о држављанству (не старије
од шест месеци, оригинал или оверену фотокопију); уверење о неосуђиваности (не старије
од шест месеци, оригинал или оверену фотокопију); лекарско уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са ученицима (доказ подноси изабрани кандидат, пре
закључења уговора о раду); доказ о знању српског језика подносе само кандидати који образовање нису стекли на српском језику. Рок за
пријављивање на конкурс је 10 дана од дана
објављивања конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а конкурсну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Пријаве и приложена
документација се не враћају. Неблаговремене,
неразумљиве и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. У складу са чланом 154 став
5. Закона о основама система образовања и

Наставник немачког језика

са 70% радног времена

Бесплатна публикација о запошљавању

НОВИ ПА ЗАР
ОШ „АВДО МЕЂЕДОВИЋ“

36300 Нови Пазар, Дубровачка 408
тел. 020/533-5200

Наставник физичке културе
настава на босанском језику
са 75% радног времена,
настава на босанском језику
са 88% радног времена,
настава на босанском језику

Наставник биологије

са 70% радног времена,
настава на босанском језику

Наставник српског језика као
нематерњег језика
са 80% радног вемена,
настава на босанском језику

Наставник математике

са 50% радног времена,
настава на босанском језику

Наставник српског и босанског
језика
настава на босанском језику
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове
прописане законом: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 139, 140, 142 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/1, 27/18 - др. закони,
10/19, 6/2020), које је стекао на: 1. студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: 1) студије другог степена
из научне, односно сручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2)
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мутидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2. на основним студијама
у тајању од најмање четри године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; лице из ставе 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 обавезно образовање
у складу са чланом 142 Закона о основама
система образовања и васпитања и образовање у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, број 11/2012, 15/2013, 2/16, 10/16,
11/16, 3/17, 13/18 и 11/19). Кандидат мора да
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дициплина 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 дисциплин 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; држављанство Републике Србије;
да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела за која је изречена казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривичма дела насиља у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања и давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад; кандидат попуњава
пријавни формурал на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом доставла установи. Уз пријаву на конкурс
потребно је поднети следећа документа: доказ о
поседовању одговарајућег образовања (диплому оригинал или оверен препис дипломе о завршеном образовању или уврење уколико није
издата диплома); исправу коју издаје високошколска установа а којом кандидат доказује да је
стекао образовање из психолошких, педагошких
и матодичких дициплина или доказ из високошколске установе да су у току студија положили
испите из педагогије и психологије; уверење
одржављаству (оригинал или оверена копија
не старије од шест месеци), извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена копија не
старије од шест месеци), уверење о неосуђиваности из МУП-а и суда (не старији од шест месеци), одговарајући доказ којим се доказује знање
српског језика и језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (босанског језика), сходно
члану 141 Закона о основама система образовања и васпитања. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са
ученицима подноси се пре закључења уговора
о раду. Кандидат је дужан да попуни формулар
за пријем у радни однос у установи образовања
и васпитања који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs) и
потребну документацију заједно са одштампаним формуларом достави школи на адресу: ОШ
„Авдо Међедовић”, Дубровачка 408, 36300 Нови
Пазар. За додатне информације обратити се на
тел. 020/5335-200. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. У поступку одлучивања о избору наставника, директор
ће извршити ужи избор кандидата који ће бити
упућени на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима. Психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима врши
служба за послове запошљавања, применом
стандардизованих поступака. О времену и месту
провере изабрани кандидати биће накнадно обавештени. Конкурс остаје отворен осам дана од
дана објављивања у листу „Послови”.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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УНИВЕРЗИТЕТ НОВОМ ПАЗАРУ

НОВИ СА Д

36300 Нови Пазар
Димитрија Туцовића бб
тел. 020/338-420

ОШ „БРАНКО ЋОПИЋ”

Наставник у звање редовног
професора за ужу научну област
Криминалистичко безбедносне науке

Координатор финансијских и
рачуноводствених послова

Наставник у звање ванредног
професора за ужу научну област
Јавно право
на одређено време од пет година

Наставник у звање доцента
за ужу научну област
Грађанско право

на одређено време од пет година

Асистент за ужу научну област
Грађанско право
на одређено време од три године
2 извршиоца

Асистент за ужу научну област
Кривично право
на одређено време од три године
2 извршиоца

УСЛОВИ: Услови за кандидате предвиђени су
одредбама Закона о високом образовању, Статутом и Правилником о избору у звање на Универзитету у Новом Пзару. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: биографију, оверене
фотокопије диплома о завршеним, мастер/
магистарским и докторским студијама, оверена фотокопија претходног избора у звање,
списак објављених радова и радове, уџбеничку литературу и сл. Пријаве се подносе Правној служби Универзитета, Димитрија Туцовића
бб, Нови Пазар, у року од 10 дана од дана
објављивања конкурса. Образац захтева за
пријаву на конкурс за избор у звање и заснивање радног односа може се преузети на официјалном сајту Универзитета у Новом Пазару
- www.uninp.edu.rs. Непотписане, неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Додатне информације на тел. 020/338 420,
Правна служба.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ „ЋАМИЛ СИЈАРИЋ“
36300 Нови Пазар
Руђера Бошковића бб
тел. 020/383-883

Оглас објављен у публикацији „Послови” број
885 од 10.06.2020. године поништава се за радно место: наставник биологије на одређено
време, до повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства ради неге детета, односно до 28.02.2021. године. У осталом делу оглас
остаје исти.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
Осаоница, Нови Пазар
36300 Нови Пазар,
36314 Штитаре, Осаоница бб
тел. 020/351-393

Оглас објављен у публикацији „Послови” број
883 од 27.05.2020. године, мења се у делу
назива радног места и извршиоца и исправно
гласи: наставник географије са непуним радним временом 70% норме, за рад у матичној
школи и у издвојеном одељењу у Белим Водама, један извршилац. У осталом делу оглас
остаје исти.
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Младеново

50% норме

УСЛОВИ: Потребно је да кандидат испуњава
услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон,
10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020) и Правилником о организацији и систематизацији
послова ОШ „Бранко Ћопић” Младеново. 1. да
има одговарајуће образовање, високо образовање: седми степен стручне спреме економског
смера - звање дипломирани економиста; 2. да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (уверење
надлежне установе тражиће се накнадно од
изабраног кандидата, пре закључења уговора); 3. да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна језик на ком
се остварује образовно-васпитни рад. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 1. пријавни формулар, који се преузима са
интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; 2. биографију; 3.
оригинал или оверену фотокопију дипломе о
завршеном одговарајућем образовању; 4. оригинал уверење из казнене евиденције о неосуђиваности (прибављено од стране надлежног органа МУП-а, не старије од 6 месеци) 5.
уверење о држављанству РС (не старије од 6
месеци); 6. извод из МКР; 7. фотокопију личне
карте; 8. доказ о познавању српског језика подноси само кандидат који није стекао диплому на
српском језику. Пријаве слати на адресу школе:
ОШ „Бранко Ћопић” Младеново, са назнаком
„За конкурс за координатора финансијских и
рачуноводствених послова”. Ближе информације о конкурсу могу да се добију код секретара
школе и путем телефона: 021/2067-018.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„МИХАЈЛО ПУПИН”
21000 Нови Сад, Футошка 17

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Директор школе може да буде лице
које испуњава услове прописане чланом 139 и
чланом 140 ставом 1. и 2. Закона о основама
система образовања и васпитања, односно: 1.
да има одговарајуће образовање за наставника те врсте школе и подручја рада, за 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; 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; лице из става 1. тачка 1)
подтачка (2) овог члана мора да има завршене

студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета; 2. да поседује дозволу за рад
наставника и стручног сарадника; 3. да је савладо обуку и има положен испит за директора
установе; 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.
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 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, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 7. да има држављанство Републике Србије, 8. да зна српски језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Уз молбу са биографијом која садржи кратак преглед
кретања у служби и програма рада директора
школе кандидати подносе следећу документацију: 1. диплому о стеченом одговарајућем
образовању, у складу са Законом; 2. уверење
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, као доказ поседовања лиценце за рад; 3. потврду о радном стажу у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; 4.
уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела прописана Законом из СУП-а, уверење
основног и вишег суда да против кандидата
није покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или
доношењем решења о одређивању притвора
пре подношења оптужног предлога - за кривична дела прописана Законом и уверење
привредног суда да кандидат није правоснажно
осуђен за привредни преступ у вршењу раније
дужности; 5. уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); 6. извод из матичне књиге
рођених (уколико је код кандидата дошло до
промене презимена након издавања дипломе); 7. доказ о резултату стручно-педагошког
надзора о раду кандидата - извештај просветног саветника (кандидат наведени доказ подноси само уколико исти поседује); 8. доказ о
резлтатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања (подноси
кандидат који је претходно обављао дужност
директора). Докази се предају у оригиналу или
овереним копијама. Знање језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад доказује се
дипломом о стеченом одговарајућем образовању за обављање образовно-васпитног рада
на језику на коме се он остварује или уверењем да је лице положило испит из тог језика
по програму одговарајуће високошколске установе. Лекарско уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом
кандидати достављају накнадно, по позиву
Конкурсне комисије. Изабрани кандидат биће
у обавези да у законском року савлада обуку и
положи испит за директора. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријава са доказима о испуњавању услова подноси се поштом на адресу:
Електротехничка школа „Михајло Пупин” Нови
Сад, Футошка 17 или се предаје лично у секретаријату школе, сваког радног дана од 9.00 до
13.00 часова. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе
информације могу се добити путем телефона:
021/527-887 или 421-566.
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

1. Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу научну
област Анатомија
пуно радно време
(40 сати на Факултету)
2 извршиоца

2. Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу научну
област Физиологија
пуно радно време
(40 сати на Факултету)

3. Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу
научну област Стоматологија
(Орална хирургија)
радно време краће од пуног
(39 сати на Факултету)

4. Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу научну
област Броматологија
радно време краће од пуног
(15 сати на Факултету)

5. Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу научну
област Неурологија
радно време краће од пуног
(15 сати на Факултету)

6. Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу
научну област Микробиологија са
имунологијом
радно време краће од пуног
(15 сати на Факултету)

7. Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу научну
област Фамацеутска технологија
са индустријском фармацијом и
козметологијом
пуно радно време
(40 сати на Факултету)

8. Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу научну
област Фармацеутска аналитика
на одређено време 5 година,
пуно радно време
(40 сати на Факултету)

9. Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу научну
област Стоматологија (Дечја и
превентивна стоматологија)
на одређено време 5 година,
радно време краће од пуног
(39 сати на Факултету)

12. Наставник за избор
у звање ванредног професора
за ужу научну област
Инфективне болести
на одређено време 5 година,
радно време краће од пуног
(15 сати на Факултету)

13. Наставник за избор
у звање ванредног професора
за ужу научну област
Интерна медицина
(Ендокринологија)
на одређено време 5 година,
радно време краће од пуног
(15 сати на Факултету)

14. Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Педијатрија
на одређено време 5 година,
радно време краће од пуног
(15 сати на Факултету)

15. Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Хирургија са анестезиологијом
(Абдоминална хирургија)
на одређено време 5 година,
радно време краће од пуног
(15 сати на Факултету)

16. Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Дерматовенерологија
на одређено време 5 година,
радно време краће од пуног
(15 сати на Факултету)

17. Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Хирургија са анестезиологијом
(Анестезија са периоперативном
медицином)
на одређено време 5 година,
радно време краће од пуног
(15 сати на Факултету)

18. Сарадник за избор у звање
асистента са докторатом за ужу
научну област Фармакологија
са токсикологијом и клиничком
фармакологијом
на одређено време 3 године,
пуно радно време
(40 сати на Факултету)

19. Сарадник за избор у звање
асистента са докторатом за ужу
научну област Ургентна медицина
на одређено време 3 године,
радно време краће од пуног
(15 сати на Факултету)

10. Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу научну
област Онкологија

20. Сарадник за избор у звање
асистента са докторатом за
ужу научну област Медицинска
рехабилитација

11. Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу научну
област Неурологија

21. Сарадник за избор у звање
асистента са докторатом за ужу
научну област Онкологија

на одређено време 5 година,
радно време краће од пуног
(15 сати на Факултету)

на одређено време 5 година,
радно време краће од пуног
(15 сати на Факултету)
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на одређено време 3 године,
радно време краће од пуног
(15 сати на Факултету)

на одређено време 3 године,
радно време краће од пуног
(15 сати на Факултету)

22. Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Патологија
на одређено време 3 године,
радно време краће од пуног
(15 сати на Факултету)

23. Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Психијатрија и психолошка
медицина
на одређено време 3 године,
радно време краће од пуног
(15 сати на Факултету)
2 извршиоца

24. Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Хистологија и ембриологија
на одређено време 3 године,
радно време краће од пуног
(15 сати на Факултету)

25. Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Микробиологија са имунологијом
на одређено време 3 године,
радно време краће од пуног
(15 сати на Факултету)

УСЛОВИ 1-6: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука из области за коју се
бира и остали услови за редовног професора
утврђени чланом 74. Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду,
Правилником о ближим условима за избор у
звање наставника Универзитета у Новом Саду,
Статутом Медицинског факултета у Новом Саду
и чланом 23. Правилника о изборима у звања
наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета Нови Сад.
УСЛОВИ 7: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука из уже научне области
за коју се бира, завршене основне академске
студије смера Фармацеутско инжењерство и
остали услови за редовног професора утврђени чланом 74. Закона о високом образовању,
Статутом Универзитета у Новом Саду, Правилником о ближим условима за избор у звање
наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду
и чланом 23. Правилника о изборима у звања
наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета Нови Сад.
УСЛОВИ 8-13: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука из области за коју се
бира и остали услови за ванредног професора
утврђени чланом 74. Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду,
Правилником о ближим условима за избор у
звање наставника Универзитета у Новом Саду,
Статутом Медицинског факултета у Новом Саду
и чланом 22. Правилника о изборима у звања
наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета Нови Сад.
УСЛОВИ 14-17: VIII степен стручне спреме,
научни назив доктора наука из области за коју
се бира и остали услови за доцента утврђени
чланом 74. Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, Правилником
о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и чланом 21.
Правилника о изборима у звања наставника,
сарадника и истраживача Медицинског факултета Нови Сад.
УСЛОВИ 18-21: VIII степен стручне спреме,
научни назив доктора наука из уже научне
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области из које се бира а који је сваки од претходних нивоа студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8 (осам). Остали услови
утврђени су чланом 85. Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду,
Статутом Медицинског факултета у Новом Саду
и чланом 34. Правилника о изборима у звања
наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета Нови Сад.
УСЛОВИ 22-25: студент докторских студија, са
завршеним интегрисаним академским студијама
медицине, који је сваки од претходних степена
студија завршио просечном оценом најмање 8
(осам). Остали услови утврђени су чланом 84.
Закона о високом образовању, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и чланом 33.
Правилника о изборима у звања наставника,
сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.
ПОСЕБАН УСЛОВ: Кандидати који конкуришу за
клиничке предмете подносе доказ да су у радном
односу у установи која је наставна база Факултета. За кандидате који се први пут бирају у звање
доцента способност за наставни рад оцениће се
на основу приступног предавања из области за
коју се бира (сходно члану 17 и 21 Правилника о изборима у звања наставника, сарадника и
истраживача). Приступно предавање ће се организовати у складу са Правилником Медицинског
факултета Нови Сад о начињу извођења и валоризацији приступног предавања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: краћу биографију, фотокопију
личне карте, доказе о испуњености услова из
конкурса - оверене копије диплома, за клиничке предмете односно за радна места означена у посебним условима овог конкурса, доказ
о радном односу у здравственој установи која
је наставна база Медицинског факултета Нови
Сад, списак радова и публикација (у два примерка), оригинал или фотокопије радова и
публикација, доказе о њиховом објављивању,
доказ о педагошком искуству и позитивно
оцењеној педагошкој активности. Кандидати
који су конкурисали на радно место и у звање
доцента и који се први пут бирају у то звање
биће накнадно обавештени о теми, датуму,
времену и месту одржавања приступног предавања, а у складу са Правилником Медицинског
факултета Нови Сад о начину извођења и валоризацији приступног предавања (објављен на
сајту Медицинског факултета Нови Сад). Доказ
о некажњавању прибавиће Медицински факултет Нови Сад службеним путем, осим за кандидате који нису рођени у Републици Србији.
Пријаве са документацијом подносе се Писарници Медицинског факултета, Нови Сад, Хајдук
Вељкова 3, Нови Сад, са назнаком „За конкурс”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Рок за пријављивање на конкурс је
15 дана од дана објављивања конкурса.

ОШ „ЈОВАН ДУЧИЋ”
Петроварадин, Прерадовићева 6

Наставник ликовне културе
са 80% радног времена

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
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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 тачкама 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 3. став 1 тачка 4. Правилника о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, број:
11/2012, 15/2013, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 3/18,
11/2019 и 2/20 - у даљем тексту: Правилник),
односно учесник конкурса треба да је: дипломирани сликар, академски сликар - ликовни
педагог, академски графичар - ликовни педагог,
академски вајар - ликовни педагог, дипломирани сликар - професор ликовне културе, дипломирани графичар - професор ликовне културе,
дипломирани вајар - професор ликовне културе, дипломирани графички дизајнер - професор
ликовне културе, дипломирани уметник нових
ликовних медија - професор ликовне културе,
дипломирани уметник фотографије - професор
ликовне културе, дипломирани сликар - професор, дипломирани вајар, дипломирани вајар
- професор, дипломирани графички дизајнер,
дипломирани архитекта унутрашње архитектуре,
дипломирани сликар зидног сликарства, дипломирани графичар, дипломирани графичар - професор, професор ликовних уметности, мастер
ликовни уметник (завршене основне академске
студије из области ликовне уметности, односно
примењене уметности и дизајна), мастер примењени уметник (завршене основне академске
студије из области ликовне уметности, односно
примењене уметности и дизајна), мастер конзерватор и рестауратор (завршене основне академске студије из области ликовне уметности,
односно примењене уметности и дизајна), мастер дизајнер (завршене основне академске студије из области ликовне уметности, односно
примењене уметности и дизајна), лице са завршеним факултетом ликовних уметности, лице са
завршеним факултетом примењених уметности,
лице са завршеним факултетом примењених
уметности и дизајна, дипломирани костимограф;
мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет). У складу са чланом 141. став 7. Закона,
послове наставника може да обавља лице које
је стекло средње, више или високо образовање
на језику на коме се остварује образовно-вас-

питни рад, или је положио испит из тог језика
(из српског језика) по програму одговарајуће
висикошколске обавезе. 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 осам (8) дана, од дана
објављивања конкурса у публикацији о запошљавању „Послови”. Потребна документација:
1. оверена фотокопија одговарајуће дипломе
(уверења); уколико је кандидат мастер професор предметне наставе, доставља и доказ о
претходно завршеним студијама првог степена
из научне, односно стручне области за тражени
предмет - ликовна култура, 2. оригинал или оверена копија уверења Министарства унутрашњих
послова којим кандидат доказује да није осуђиван у складу са чланом 139 став 1. тачка 3)
Закона (не старије од 6 месеци), 3. оригинал или
оверена фотокопија уверења о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци), 4.
доказ о знању српског језика у складу са чланом 141.став 7. Закона (оригинал или оверена
фотокопија дипломе/уверења о стеченом образовању на српском језику, или потврда којом
кандидат доказује да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће висикошколске установе, 5. доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са ученицима
доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Напомена у вези са образовањем стеченим у некој од република СФРЈ и
образовањем стеченим 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 иностранству, испуњеност услова у погледу стеченог образовања за
обављање послова наставника, на основу акта
о признавању стране високошколске исправе и
мишљења одговарајуће високошколске установе, утврђује решењем министар. Кандидати под
I и II достављају оригинал или оверену фотокопију одговарајућег решења министра. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве на
конкурс неће бити разматране. Пријавни формулар са документацијом доставити на адресу:
ОШ „Јован Дучић”, Прерадовићева 6, Петроварадин, са назнаком „За конкурс”. Сва потребна
обавештења можете добити од секретара школе,
лично или на телефон: 021/6433-201.
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ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
Змајево, Ивана Милутиновића 64

1. Наставник предметне наставе
српског језика
са непуним радним временом 67%

2. Наставник разредне наставе
УСЛОВИ за радна места 1 и 2: Може бити
примљен кандидат који испуњава следеће услове: има одговарајуће образовање прописано
чл. 140, 141 и 142. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/17, 27/18, 10/19 и 6/20), чланом 3. Правилника о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15,
13, 5/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 3/18,
11/19); има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусковна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиње у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за кога није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство Републике
Србије; зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.

3. Чистачица
УСЛОВИ за радно место 3: може бити примљен
кандидат који испуњава следеће услове: има
одговарајуће образовање - најмање основно
образовање; има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусковна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиње у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство Републике Србије; зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава
која садржи: доказ о држављанству (уверење о
држављанству, не старије одшест месеци - оригинал или оверена фотокопија); извод из МК
рођених (оригинал или оверена фотокопија);
доказ о знаљу српског језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на
српском језику); доказ (оригинал или оверена
фотокопија) о образовању из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стеченом
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 или оверен
препис / фотокопија документа о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту само за наставника српског језика и наставника
разредне наставе; доказ о неосуђиваности и о
Бесплатна публикација о запошљавању

непостојању дискриминаторног понашања, не
старије од шест месеци. Ппријава се подноси
на формулару за пријаву на конкурс, који се
налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Обавезно назначити адресу и број телефона.
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве на конкурс
донети лично или слати на адресу: ОШ „Јован
Јовановић Змај”, 21231 Змајево, Ивана Милутиновића 64, са назнаком „Не отварати - пријава за конкурс”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве се неће узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА „ХЕРОЈ ПИНКИ”
21400 Бачка Паланка,
Трг братства јединства 12

Дефектолог наставник

у посебним условима, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних Законом о раду, треба да испуњава услове
из чл. 139 и 140 ЗОСОВ. Кандидат треба да има
одговарајуће образовање у складу са чл. 140
Закона и у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике
са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 17/2018);
кандидат треба да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; кандидат не може да буде лице које је
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривично дело 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 је, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има
држављанство Републике Србије; зна српски
језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад. Кандидати уз попуњен пријавни формулар
са званичне странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја прилажу и: кратку биографију; оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом овразовању; извод из
матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци,
оригинал или оверену фотокопију или трајни са
холограмом); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију или трајни са холограмом); доказ да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена чл. 139 став 1. тачка 3 Закона
- уверење из МУП-а (не старије од 6 месеци).
Лекарско уверење да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси кандидат пре закључења уговора о раду (не старије од 6 месеци). Пријаве
се подносе у року од 8 дана од дана објављивања текста конкурса у публикацији „Послови”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање. Пријаве слати на адресу школе: Основна школа „Херој Пинки”, Трг
братства јединства 12, 21400 Бачка Паланка,
или донети лично у просторије школе, радним даном од 09.00 до 13.00 часова, са назнаком: „Конкурсна документација за радно место
дефектолог - наставник у посебним условима на
одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 дана”. Ближа обавештења се могу
добити у секретаријату школе или на телефон:
021/6040-687.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
21400 Бачка Паланка, Доситејева 3

Наставник физике

са 60% радног времена
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице које има одговарајуће
образовање (у складу са чл. 140. став 1 и 2.
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18др. закони, 10/19, 6/20). Наставник, васпитач
и стручни сарадник јесте лице које је стекло
одговарајуће високо образовање: 1.) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије и 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,
муилтидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинију целине и
одговарајуће научне, односно стручне обалсти
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. год. Лице
из тачке 1 подтачка 2 мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета; психичку, физичку и и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано за кривична дела из чл.
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; које има држављанство Републике Србије и које зна српски језик.
Кандидати попуњавају пријавни формулар
који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Потребна документација:
оригинал или оверена фотокопија дипломе о
стеченом одговарајућем високом образовању;
доказ да лице није осуђивано правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободне, 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 полицијске станице, не старије од 6 месеци); оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци);
доказ о знању српског језика (односи се на кандидате који нису образовање стекли на српском
језику); фотокопије докумената се оверавају од
стране јавног бележника. Уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање. Пријаве доставити лично
или поштом на адресу: ОШ „Вук Караџић”, Доситејева 3, 21400 Бачка Паланка. Ближе информације о конкурсу на тел. 021/6041-244.
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СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
„ДР РАДИВОЈ УВАЛИЋ”
21400 Бачка Паланка,
Трг братства јединства 23

Наставник немачког језика
77,78% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају
опште услове прописане Законом о раду, услове из чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
бр. 88/2017, 27/18, 10/2019, 6/2020) и то: а)
одговарајуће образовање ускладу са чл. 140
и 142 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017,
27/18 - др. закони, 10/2019), као и у складу са
Правилником о степену и врсти образовања
наставника из општеобразовних предмета,
стручних сарадника и васпитача у стручним
школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник”
бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр., 13/2016,
2/2017, 13/2018, 7/2019 и 2/20) и Правилника о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада Трговина,
угоститељство, туризам („Сл. гласник РС- Просветни гласник” бр. 5/2015, 16/2015, 19/2015,
11/2016, 2/2017, 13/2018) и Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада Економија, право и
администрација („Сл. гласник РС - Просветни
гласник” бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017, 1/2019 и
9/2019); б) да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; в) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичниг дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; г) да
има држављанство Републике Србије и д) да
зна српски језик. Докази о испуњености услова из тачака 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.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се преузима на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, потпуном пријавом сматра се пријава која
садржи: 1) оверену фотокопију дипломе (доказ
о одговарајућем образовању); 2) доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка3) Закона - уверење из МУП-а, не старије од
6 месеци); 3) доказ да кандидат има обавезно
образовање из чл.140 овог закона - образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова, за кандидате који ово уверење не
поседују у складу са чл. 142 став 2, 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 или
доказ да је положио испит за лиценцу; 4) извод
из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
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рена фотокопија); 5) уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена
фотокопија) - не старије од 6 месеци; 6) 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. Доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима кандидат подноси
пре закључења уговора о раду. Рок за пријаву
је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве са неовереном документацијом, неће се разматрати. Пријаве слати на
адресу школе: Средња стручна школа „Др Радивој Увалић”, Трг братства јединства 23, 21400
Бачка Паланка или донети лично у просторије
школе, радним даном од 8.00 до 12.00 часова.

Чистачица

на одређено време, замена одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште
услове прописане Законом о раду, услове из чл.
139 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18,
10/2019, 6/2020) и то: а) одговарајуће образовање, најмање први степен стручне спреме,
односно завршена основна школа; б) да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; в) да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичниг дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; г) да има држављанство Републике Србије и д) да зна српски језик. Докази о
испуњености услова из тачака 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.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се преузима на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, потпуном пријавом сматра се пријава која
садржи: 1) оверену фотокопију дипломе (доказ
о одговарајућем образовање); 2) доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка3) Закона - уверење из МУП-а); 3) извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија); 5) уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија); 6) 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.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима кандидат
подноси пре закључења уговора о раду. Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на
претходну психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима у Националну службу за запошљавање у Бачкој Паланци. Рок за
пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве, као и пријаве са неовереном документацијом, неће се разматрати. Пријаве слати на
адресу школе: Средња стручна школа „Др Радивој Увалић”, Трг братства јединства 23, 21400
Бачка Паланка или донети лично у просторије
школе, радним даном од 8.00 до 12.00 часова.

ГИМНАЗИЈА „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
21460 Врбас, Палих бораца 9

1. Чистачица
2 извршиоца

2. Наставник математике
3. Наставник математике

са непуним радним временом 77,78%

4. Наставник немачког језика

са непуним радним временом 75%
УСЛОВИ: 1) За радно место чистачице - да кандидати имају одговарајуће образовање у складу
са Уредбом о Каталогу радних места у јавним
службама и другим организацијама у јавном
сектору („Службени гласник РС” број 81/2017,
6/2018 и 43/2018) и Правилником о организацији и систематизацији послова у Гимназији
„Жарко Зрењанин” у Врбасу, дел. број: 2545 од
06.11.2018. године - основно образовање. 2) За
радно место наставника - да имају одговарајуће
образовање у складу са чланом 140 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”
број 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018
и 7/2019). За све кандидате: 3) да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад
са ученицима; 4) 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
насиља у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 5) да
имају држављанство Републике Србије; 6) да
знају српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Наведени услови
се доказују приликом пријем у радни однос и
проверавају се у току рада. Докази о испуњавању услова набројаних у тачкама 1-2), 4) 5) и
6) су саставни део пријаве на конкурс, а доказ
о испуњавању услова из тачке 3) прибавља
се пре закључења уговора о раду. Кандидати
попуњавају пријавни формулар који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз одштампан
и попуњен пријавни формулар, кандидати су
дужни да доставе следећу документацију као
доказе о испуњавању услова за пријем у радни
однос: 1) кратку радну биографију; 2) диплому
о стеченом образовању (оверена фотокопија);
3) уверење МУП-а из казнене евиденције о неосуђиваности у смислу члана 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања - не старије од шест месеци (оригинал
или оверена фотокопија); 4) уверење да поседују држављанство Републике Србије (оригинал
или оверена фотокопија); 5) доказ издат од
одговарајуће високошколске установе о знању
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није
стечено на српском језику); 6) извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија). Напомена: кандидати који имају
стечено образовање на мастер студијама, дужни су да доставе и диплому о стеченом образовању на основним студијама (оверена фотокопија). Доказ о испуњености услова у погледу
психичке, физичке и здравствене способности
за рад са ученицима, изабрани кандидат
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доставља пре закључења уговора о раду.
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју
ће директор именовати посебним решењем.
Рок за пријаву на конкурс је 8 дана, почев од
наредног дана од дана објављивања конкурса
у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Пријаве се
достављају лично или путем поште на адресу:
Гимназија „Жарко Зрењанин”, Палих бораца
9, 21460 Врбас. Све потребне информације у
вези конкурса могу се добити путем телефона: 021/704-653 и путем електронске поште на
e-mail адресу школе: gimvrbas@mts.rs.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОЗЕФ МАРЧОК ДРАГУТИН”
21412 Гложан, Јозефа Марчока бб

Спремачица/чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме - основно
образовање. У радни однос у установи може
да буде примљен кандидат који поред општих
услова предвиђених чланом 24 став 1 Закона
о раду („Службени гласник РС”, број 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне
услове предвиђене чланом 139 став 1 тачке
1-5. Закона о основама система образовања
и васпитања, а то су: 1. одговарајуће образовање и то: основно образовање; 2. психичка,
физичка и здравствена способност за рад са
децом и ученицима; 3. да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. држављанство Републике Србије; 5. знање
српског језика и језика на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености
услова под 1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2) прибавља
се пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Уз попуњен и одштампан пријавни
формулар, а који се може преузети на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.
gov.rs - формулар за пријем у радни однос у
установама образовања и васпитања) и радну биографију (CV) доставити: 1. оверен препис/оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању; 2. оригинал/оверену фотокопију уверења надлежне службе
Министарства унутрашњих послова да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за наведена кривична дела из члана 139 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (не старије од 6 месеци);
3. оригинал/оверену фотокопију уверења о
држављанству (не старије од 6 месеци); 4.
оригинал/оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци); 5.
доказ о знању српског језика и језика на којем
се остварује образовно-васпитни рад-словачког језика. Лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима (не старије од 6 месеци)
доставља кандидат који буде изабран, непосредно пре закључења уговора о раду. КонБесплатна публикација о запошљавању

курсна комисија утврђује испуњеност услова
кандидата за пријем у радни однос, упућује
кандидате на психолошку процену способности, сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос, обавља
разговор са кандидатима и доноси решење о
избору кандидата. У поступку одлучивања о
избору кандидата, конкурсна комисија врши
ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима. Психолошку процену способности врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих
поступака. Пријаве на конкурс са доказима о
испуњености услова за пријем у радни однос
достављају се у затвореној коверти, лично или
путем поште на адресу: Основна школа „Јозеф
Марчок Драгутин” Гложан, 21412 Гложан,
Јозефа Марчока бб, са назнаком „За конкурс
за радно место (навести радно место за које
се кандидат пријављује)”- не отварати. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање, као ни фотокопије докумената
које нису оверене од стране надлежног органа. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе, преко телефона:
021/2288-014.

Наставник разредне наставе
у продуженом боравку

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљен кандидат који поред општих
услова предвиђених чланом 24 став 1 Закона
о раду („Службени гласник РС”, број 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично
тумачење), испуњава и посебне услове предвиђене чланом 139 став 1 тачке 1-5. Закона о
основама система образовања и васпитања, а
то су: 1. одговарајуће образовање и то: А) да
имају одговарајуће високо образовање стечено: а) на студијама другог степена (мастер академске, 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, стручне области или области
педагошких наука; б) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10.09.2005. године, као и да има одговарајући степен и врсту образовања прописану
Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019), за рад на
радном месту на које конкурише; Б) у складу
са чланом 142 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидати који
конкуришу на наведено радно место обавезни
су да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова,
од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат који
је у току студија положио испите из педагогије
и психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу, има образовање из
става 1 члана 142 Закона о основама система
образовања и васпитања, а кандидат који нема
образовање из члана 142 став 1 обавезан је да
га стекне у року од једне, а највише две годи-

не од дана пријема у радни однос, као услов
за полагање испита за лиценцу; 2. психичка,
физичка и здравствена способност за рад са
децом и ученицима; 3. да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4.
држављанство Републике Србије; 5. знање српског језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености
услова под 1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2) прибавља
се пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Уз попуњен и одштампан пријавни
формулар, а који се може преузети на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.
gov.rs - формулар за пријем у радни однос у
установама образовања и васпитања) и радну
биографију (CV) доставити: 1. оверен препис/
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 2. оверен препис/оверену фотокопију једног од следећих уверења:
уверење о положеном испиту за лиценцу или
уверење о положеним испитима из педагогије
и психологије или или уверење из педагошких, психолошких и методичких дисциплина; 3. оригинал/оверену фотокопију уверења
надлежне службе Министарства унутрашњих
послова да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за наведена кривична дела
из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (не старије
од 6 месеци); 4. оригинал/оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од
6 месеци); 5. оригинал/оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених (не старије
од 6 месеци); 6. доказ о знању српског језика
и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад-словачког језика. Лекарско уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци) доставља кандидат који буде
изабран, непосредно пре закључења уговора о
раду. Конкурсна комисија утврђује испуњеност
услова кандидата за пријем у радни однос,
упућује кандидате на психолошку процену
способности, сачињава листу кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос,
обавља разговор са кандидатима и доноси
решење о избору кандидата. У поступку одлучивања о избору кандидата, конкурсна комисија врши ужи избор кандидата које упућује
на претходну психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима. Психолошку
процену способности врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Пријаве на конкурс
са доказима о испуњености услова за пријем у
радни однос достављају се у затвореној коверти, лично или путем поште на адресу: Основна
школа „Јозеф Марчок Драгутин” Гложан, 21412
Гложан, Јозефа Марчока бб, са назнаком „За
конкурс за радно место (навести радно место
за које се кандидат пријављује)” - не отварати. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање, као ни фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног
органа. Ближе информације о конкурсу могу се
добити на телефон: 021/2288-014.
24.06.2020. | Број 887 |

103

Наука и образовање

ПАНЧЕВО
МАШИНСКА ШКОЛА ПАНЧЕВО

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
БАЛЕТСКА ШКОЛА
„ДИМИТРИЈЕ ПАРЛИЋ”

26000 Панчево, Браће Јовановића 103

26000 Панчево, Жарка Зрењанина 25

Наставник историје

Оглас објављен 27.05.2020. године, у публикацији „Послови” број 883, поништава се за радно
место: наставник класичног балета, наставник
савремене игре и наставник народне игре.

са 90% ангажовања

Наставник биологије/екологије
са 75% ангажовања

Наставник машинске групе предмета
са 60% ангажовања

УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019
и 6/2020), Правилником о степену и врсти
образовања наставника из општеобразованих
предмета, стручних сарадника и васпитача
у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016
-испр., 13/2016, 2/2017, 13/2018 и 7/2019),
Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју
рада саобраћај („Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 16/2015, 2/2017, 8/2017, 16/2018,
4/2019, 7/2019, 9/2019 и 2/2020) и Правилником о степену и врсти образовања наставника,
стручним сарадника и помоћних наставника у
стручним школама које оставарују наставни
план и програм за образовни профил техничар мехатронике („Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 20/2015 и 1/2017); 2) да лице има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању најмање од 3 месеца, као и за кривична дела насиља у породица, 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
послне слободе, против правног саобраћаје 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
образобно-васпитни рад. Докази о испуњености
услова из става 1 тач. 1), 3)-5) су саставни део
пријаве на конкурс, а доказ из става 1. тачка
2) прибавља се при закључења уговора о раду,
доказ о познавању српског језика и језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад подноси кандидат који није стекао диплому на српском језику потврдом установе која је издала
диплому да је кандидат пратио наставу на српском језику. Потребна документација: извод из
матичне књиге рођених, доказ о неосуђиваности, уверење о држављанству РС, диплома
или уверење о стеченом образовању. Пријаве
на конкурс: уз одштампан пријавни формулар,
који се налази на званичној интернет страници
Министарства и кратку биографију, кандидати
су дужни да приложе потребна документа, у
опригиналу или оверену фотокопију(не старију
од шест месеци) и доставе (поштом или лично) на адресу школе, са назнаком за које радно
место конкуришу. Рок за подношење пријава
на конкурс је осам дана од дана објављивања.
Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује директор. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Решење о избору
кандидата, по коначности, оглашава се на званичној интернет страници Министарства просвете, науке, и технолошког развоја.
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ОШ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ”
26320 Банатски Карловац,
Жарка Зрењанина 36
тел. 013/651-227

Наставник математике

Образовно-васпитни рад у школи се
остварује на српском језику
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом о раду, кандидат треба да испуњава
следеће услове: 1. да има одговарајуће образовање у складу са чланом 139 и 140 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018
- др. закони и 10/2019) - на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер
струковн студије, специјалистичке академске
студије) по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005 године,
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године, Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни
гласник бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019), односно да
је: 1) професор математике, 2) дипломирани
математичар, 3) дипломирани математичар за
теоријску математику и примене, 4) дипломирани математичар за рачунарство и информатику, 5) дипломирани математичар - информатичар, 6) професор математике и рачунарства, 7)
дипломирани математичар за математику економије, 8) професор информатике - математике, 9) дипломирани математичар - астроном, 10)
дипломирани математичар - примењена математика, 11) дипломирани математичар - математика финансија (са изборним предметом Основи
геометрије), 12) дипломирани информатичар,
13) мастер математичар, 14) мастер професор
математике, 15) мастер професор математике
и физике, 16) мастер професор математике и
информатике, 17) мастер професор физике и
математике, 18) мастер професор информатике
и математике, 19) дипломирани професор математике-мастер, 20) дипломирани математичар мастер, 21) дипломирани инжењер математике
- мастер (са изборним предметом Основи геометрије), 22) дипломирани математичар - професор математике, 23) дипломирани математичар - теоријска математика, 24) дипломирани
инжењер математике (са изборним предметом
Основи геометрије), 25) професор хемије - математике, 26) професор географије - математике,
27) професор физике - математике, 28) професор биологије - математике, 29) професор
математике - теоријско усмерење, 30) професор
математике - теоријски смер, 31) дипломирани
математичар и информатичар, 32) дипломирани
математичар-механичар, 33) мастер професор
предметне наставе. Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани-мастер
треба да имају завршене основне академске студије на студијским програмима из области математике или примењене математике (са положеним испитом из предмета геометрија или основи
геометрије) или двопредметне наставе математике и физике односно математике и информатике; 2. да има психичку, физичку и здравстве-

ну способност за рад са децом и ученицима; 3.
да није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. да има држављанство Републике Србије, 5. да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријемни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја и заједно са одштампаним пријемним формуларом, молбом и кратком
биографијом за заснивање радног односа достављају установи у оригиналу или овереном
препису/фотокопији и следећу документацију:
1) извод из матичне књиге рођених; 2) уверење
о држављанству, не старије од шест месеци; 3)
диплому или уверење о стеченом одговарајућем
образовању; 4) лица која су стекла академско
звање мастер, односно дипломирани-мастер у
обавези су да доставе диплому или уверење о
завршеним основним академским студијама, 5)
доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова
и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова издат од
стране одговарајуће високошколске установе,
односно уверење или други одговарајући документ о положеном испиту из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном
стручном испиту односно о положеном испиту
за лиценцу. Кандидат који нема образовање из
тачке 5 обавезан је да га стекне у року од једне,
а највише две године од дана пријема у радни
однос, као услов за полагање испита за лиценцу. 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 горе наведених
дисциплина. 6) 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. 7) Доказ
о неосуђиваности (прибавља се у надлежној
полицијској управи). Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способностима за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење)
подноси изабрани кандидат по коначности одлуке о избору кандидата, а пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Додатне информације могу се добити на телефон: 013/651-227. Пријаве на конкурс са траженом документацијом могу се поднети лично или
поштом на адресу: ОШ „Душан Јерковић” Банатски Карловац, Жарка Зрењанина 36.

ОШ „Т. Г. МАСАРИК”
26362 Јаношик

Секретар школе

са 50% радног ангажовања
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чланом 132 и 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019,
27/2018 - др. закон и 6/2020). Потребно је
да кандидати испуњавају услове прописане
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Наука и образовање

чланом 139, 132 став 2 и имају одговарајуће
високо образовање из области правних наука у
складу са чланом 140 став 1 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019,
27/2018 - др. закон и 6/2020). Приликом конкурисања кандидат прилаже документацију којом
доказује испуњеност услова за пријем у радни
однос у установи и то: 1. пријаву на конкурс
(формулар пријаве кандидат попуњава електронским путем на званичном интернет сајту
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја и у штампаном облику доставља установи - школи као део конкурсне документације), 2. оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању, 3. 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 запослатављање малолетног лица или родоскврнуће
за кривична дела примања и давања мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање: уверење извод из казнене евиденције
се прибавља у надлежној полицијској станици,
4. уверење о држављанству Републике Србије
- оригинал или оверена копија, 5. фотокопију
личне карте или очитану личну карту, 6. кратку
радну биографију, 7. доказ о познавању словачког језика. Уверења не могу бити старија од 6
месеци. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од
дана објављивања. Пријаве на конкурс слати
у затвореној коверти са назнаком „За конкурс”
на адресу школе: ОШ „Т. Г. Масарик”, Едварда
Кардеља 59, 26362 Јаношик. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са потпуном документацијом о
испуњености услова се могу поднети и лично
у канцеларији директора школе. Сва потребна обавештења могу се добити на телефон:
013/647-001.

ПИРОТ
ГИМНАЗИЈА
„СВЕТИ КИРИЛО И МЕТОДИЈЕ”

18320 Димитровград, Кирил и Методи 12

Наставник физичког васпитања

настава на српском и бугарском језику,
за 60% радног времена
УСЛОВИ: 1) Кандидати треба да испуњавају
услове из члана 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/17 и 27/18 - др. закони, 10/2019,
27/2018 - др. закон и 6/2020), и то: а) да имају
одговарајуће образовање - на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе 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 или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, као и одговарајући степен и
врсту образовања предвиђених Правилником о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
Бесплатна публикација о запошљавању

бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018
и 7/2019) и Правилником о степену и врсти
образовања наставника из општеобразовних
предмета, стручних сарадника и васпитача у
стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр.,
13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019 и 2/2020); б)
да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; в) да
нису осуђивани правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита; за 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; г) да имају
држављанство Републике Србије; д) да знају
српски језик и језик на којем остварују образовно-васпитни рад. Кандидат је дужан да уз
пријаву - пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, приложи: потписану биографију
кандидата, оригинал/оверену копију дипломе,
оригинал/оверену копију уверења о држављанству, оригинал/оверену копију уверења о неосуђиваности, оригинал/оверену копију извода
из матичне књиге рођених, доказ о познавању
српског језика и језика на коме се изводи образовно васпитни рад (доказ о знању бугарског
језика - оверена фотокопија дипломе о завршеном средњем, вишем или високом образовању
на бугарском језику, или положен испит из тог
језика по програму одговарајуће високошколске
установе) у складу са чл. 141. ст. 7. ЗОСОВ.

Наставник географије

настава на српском и бугарском језику,
за 65% радног времена
УСЛОВИ: 1) Кандидати треба да испуњавају
услове из члана 139. и 140. Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/17 и 27/18 - др. закони, 10/2019,
27/2018 - др. закон и 6/2020), и то: а) да имају
одговарајуће образовање - на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе 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 или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, као и одговарајући степен и
врсту образовања предвиђених Правилником о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018
и 7/2019) 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 - испр.,
13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019 и 2/2020); б)
да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; в) да
нису осуђивани правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,

одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита; за 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 која није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; г) да имају
држављанство Републике Србије; д) да знају
српски језик и језик на којем остварују образовно-васпитни рад. Кандидат је дужан да уз
пријаву - пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, приложи: потписану биографију
кандидата, оригинал/оверену копију дипломе,
оригинал/оверену копију уверења о држављанству, оригинал/оверену копију уверења о неосуђиваности, оригинал/оверену копију извода
из матичне књиге рођених, доказ о познавању
српског језика и језика на коме се изводи образовно васпитни рад (доказ о знању бугарског
језика - оверена фотокопија дипломе о завршеном средњем, вишем или високом образовању
на бугарском језику, или положен испит из тог
језика по програму одговарајуће високошколске
установе) у складу са чл. 141. ст. 7. ЗОСОВ.

Наставник биологије

настава на српском и бугарском језику
УСЛОВИ:1) Кандидати треба да испуњавају
услове из члана 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/17 и 27/18 - др. закони, 10/2019,
27/2018 - др. закон и 6/2020), и то: а) да имају
одговарајуће образовање - на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе 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 или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, као и одговарајући степен и
врсту образовања предвиђених Правилником о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018
и 7/2019) 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 - испр.,
13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019 и 2/2020); б)
да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; в) да
нису осуђивани правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита; за 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 која није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; г) да имају
држављанство Републике Србије; д) да знају
српски језик и језик на којем остварују образовно-васпитни рад. Кандидат је дужан да уз
пријаву - пријавни формулар са интернет сајта
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Министарства просвете, науке и технолошког развоја, приложи: потписану биографију кандидата, оригинал/оверену копију
дипломе, оригинал/оверену копију уверења
о држављанству, оригинал/оверену копију
уверења о неосуђиваности, оригинал/оверену копију извода из матичне књиге рођених,
доказ о познавању српског језика и језика на
коме се изводи образовно васпитни рад (доказ
о знању бугарског језика - оверена фотокопија
дипломе о завршеном средњем, вишем или
високом образовању на бугарском језику, или
положен испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе) у складу са
чл. 141. ст. 7. ЗОСОВ.

Наставник економско-туристичке
групе предмета

настава на српском и бугарском језику,
за 80,75% радног времена
УСЛОВИ: 1) Кандидати треба да испуњавају
услове из члана 139. и 140. Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/17 и 27/18 - др. закони, 10/2019,
27/2018 - др. закон и 6/2020), и то: а) да имају
одговарајуће образовање - на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: (1) студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе 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 или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године,
као и одговарајући степен и врсту образовања
предвиђених Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама
у подручју рада трговина, угоститељство и
туризам („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017
и 13/2018); б) да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; в) да нису осуђивани правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита; за 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 која није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; г) да
имају држављанство Републике Србије; д) да
знају српски језик и језик на којем остварују
образовно-васпитни рад. Кандидат је дужан
да уз пријаву - пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, приложи: потписану биографију кандидата, оригинал/оверену копију
дипломе, оригинал/оверену копију уверења
о држављанству, оригинал/оверену копију
уверења о неосуђиваности, оригинал/оверену копију извода из матичне књиге рођених,
доказ о познавању српског језика и језика на
коме се изводи образовно васпитни рад (доказ
о знању бугарског језика - оверена фотокопија
дипломе о завршеном средњем, вишем или
високом образовању на бугарском језику, или
положен испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе) у складу са
чл. 141. ст. 7. ЗОСОВ.
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Наставник економско-туристичке
групе предмета

настава на српском и бугарском језику,
за 97,75% радног времена
УСЛОВИ: 1) Кандидати треба да испуњавају
услове из члана 139. и 140. Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/17 и 27/18 - др. закони, 10/2019,
27/2018 - др. закон и 6/2020), и то: а) да имају
одговарајуће образовање - на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе 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 или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, као и одговарајући степен и
врсту образовања предвиђених Правилником о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада трговина, угоститељство и туризам („Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016,
2/2017 и 13/2018); б) да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; в) да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита; за 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 која није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; г) да
имају држављанство Републике Србије; д) да
знају српски језик и језик на којем остварују
образовно-васпитни рад. Кандидат је дужан да
уз пријаву - пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, приложи: потписану биографију
кандидата, оригинал/оверену копију дипломе,
оригинал/оверену копију уверења о држављанству, оригинал/оверену копију уверења о неосуђиваности, оригинал/оверену копију извода
из матичне књиге рођених, доказ о познавању
српског језика и језика на коме се изводи образовно васпитни рад (доказ о знању бугарског
језика - оверена фотокопија дипломе о завршеном средњем, вишем или високом образовању
на бугарском језику, или положен испит из тог
језика по програму одговарајуће високошколске
установе) у складу са чл. 141. ст. 7. ЗОСОВ.
ОСТАЛО: Адреса на коју се подносе пријаве:
Гимназија „Свети Кирило и Методије”, Кирил и
Методи 12, 18320 Димитровград, на привременој адреси због реконструкције школе - Христо
Ботев 3, 18320 Димитровград. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу
Ивица Геров, 010/362-163, 064/040-9517. Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће
упућени на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима. Кандидати који
буду изабрани, пре закључења уговора о раду
достављају уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способност за рад са децом и ученицима. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

ГИМНАЗИЈА
„СВЕТИ КИРИЛО И МЕТОДИЈЕ”

18320 Димитровград, Кирил и Методи 12

Секретар
УСЛОВИ: 1) Кандидати треба да испуњавају
услове из члана 132, 139. и 140. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 - др. закони,
10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020), и то:
а) да имају одговарајуће образовање - високо
образовање из области правних наука, 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; б) да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; в) да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита; за 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 која није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; г) да
имају држављанство Републике Србије; д) да
знају српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Кандидат је дужан да
уз пријаву - пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, приложи: потписану биографију
кандидата, оригинал/оверену копију дипломе,
оригинал/оверену копију уверења о држављанству, оригинал/оверену копију уверења о неосуђиваности, оригинал/оверену копију извода
из матичне књиге рођених, доказ о познавању
српског језика и језика на коме се изводи образовно васпитни рад (доказ о знању бугарског
језика - оверена фотокопија дипломе о завршеном средњем, вишем или високом образовању
на бугарском језику, или положен испит из тог
језика по програму одговарајуће високошколске
установе) у складу са чл. 141. ст. 7. ЗОСОВ.
ОСТАЛО: Адреса на коју се подносе пријаве:
Гимназија „Свети Кирило и Методије”, Кирил и
Методи 12, 18320 Димитровград, на привременој адреси због реконструкције школе - Христо
Ботев 3, 18320 Димитровград. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу
Ивица Геров, 010/362-163, 064/040-9517. Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће
упућени на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима. Кандидати који
буду изабрани, пре закључења уговора о раду
достављају уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способност за рад са децом и ученицима. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

Подршка
запошљавању
особа са
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ПОЖ АРEВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ ВЛАДИКА НИКОЛАЈ”
12206 Брадарац
Светосавска бб
тел. 012/261-231

Наставник ликовне културе
са 85% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају
услове за пријем у радни однос у складу са чл.
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17,
27/18 и 6/20) односно да: имају одговарајуће
образовање (у складу са чланом 140 Закона
о основама система образовања и васпитања
и у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи - наставник српског
језика); 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 утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство
Републике Србије и знају српски језик и језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријавни формулар који се преузима на сајту Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, кандидати на конкурс
треба да приложе следеће доказе о условима за пријем у радни однос: потписану биографију, доказ о поседовању држављанства
Републике Србије (оригинал/оверену фотокопију уверења о држављанству), извод из матичне књиге рођених (оригинал/оверену фотокопију), оверен препис/фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми, као и оверену фотокопију додатка дипломи уколико је додатак
издат кандидату, оригинал/оверену фотокопију уверења о неосуђиваности и уверења да
се против кандидата не води истрага, доказ о
знању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање
није стечено на језику на коме се изводи образовно-васпитни рад, а доказује се потврдом
одговарајуће високошколске установе да је
кандидат положио испит из српског језика).
Уз пријаву кандидат доставља оригинале или
оверене копије докумената, не старије од
шест месеци. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе и преко
телефона: 012/261-231. Адреса на коју се достављају пријаве: ОШ „Свети владика Николај”,
Брадарац, Светосавска бб, 12206 Брадарац.
Пријаве се предају у затвореној коверти, са
назнаком „Конкурс за пријем у радни однос
на радном месту наставника ликовне културе”. Конкурс за пријем у радни однос спроводи
Конкурсна комисија коју ће директор именовати посебним решењем. Кандидати који буду
изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима. Кандидат који буде изабран, пре
закључења уговора о раду доставља уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима.
Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник географије
са 85% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове за пријем у радни однос у складу са чл. 139
и 140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 и
6/20) односно, да: имају одговарајуће образовање (у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања и у складу
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи - наставник биологије); 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, утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство
Републике Србије и знају српски језик и језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Уз пријавни формулар који се преузима на сајту
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, кандидати треба да приложе следеће
доказе о условима за пријем у радни однос:
потписану биографију, доказ о поседовању
држављанства Републике Србије (оригинал/
оверену фотокопију уверења о држављанству),
извод из матичне књиге рођених (оригинал/
оверену фотокопију), оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, као и
оверену фотокопију додатка дипломи уколико
је додатак издат кандидату, оригинал/оверену
фотокопију уверења о неосуђиваности и уверење да се против кандидата не води истрага,
доказ о знању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће
образовање није стечено на језику на коме се
изводи образовно-васпитни рад, а доказује се
потврдом одговарајуће високошколске установе
да је кандидат положио испит из српског језика). Уз пријаву кандидат доставља оригинале
или оверене копије докумената, не старије од
шест месеци. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе и преко
телефона 012/261-231. Адреса на коју се достављају пријаве: ОШ „Свети владика Николај”
Брадарац, Светосавска бб, 12206 Брадарац.
Пријаве се предају у затвореној коверти, са
назнаком „Конкурс за пријем у радни однос на
радном месту наставника географије”. Конкурс
за пријем у радни однос спроводи Конкурсна
комисија коју ће директор именовати посебним решењем. Кандидати који буду изабрани
у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима.
Кандидат који буде изабран, пре закључења
уговора о раду доставља уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
12221 Мајиловац

Секретар школе

са 50% радног времена
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које испуњава опште услове за заснивање радног односа који су прописани Законом
о раду („Сл. гласник РС”, 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 -

аутентично тумачење), као и услове прописане
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17
и 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20). Кандидат
за секретара школе мора да има образовање
из области правних наука у складу са чланом
140 став 1 тачка 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања и дозволу за рад
секретара (лиценцу за секретара). Секретар се
уводи у посао и оспособљава за самосталан рад
савладавањем програма за увођење у посао
и полагањем испита за лиценцу за секретара.
Секретару - приправнику директор одређује
ментора са листе секретара установа коју утврди школска управа. Секретар је дужан да у року
од две године од дана заснивања радног односа
положи испит за лиценцу за секретара. Кандидати морају да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
држављанство Републике Србије; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у члану 139 став 1. тачка 3. Закона
о основама система образовања и васпитања и
непостојање дискриминаторног понашања на
страни кандидата, утврђено у складу са законом; да знају српски језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: попуњен и одштампан пријавни
формулар, који кандидат преузима са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; уверење
о држављанству и извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверене фотокопије,
не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању
(диплому или диплому о основним студијама
и мастер студијама, не старије од 6 месеци);
уверење о неосуђиваности за кривична дела
утврђена у члану 139 став 1. и тачка 3. Закона
о основама система образовања и васпитања
(оригинал или оверену копију, не старију од 6
месеци); писмени доказ (уверење да је положио испит из српског језика, одговарајуће високошколске установе, којим потврђује да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад, тј. српски језик, уколико је одговарајуће
образовање стекао на страном језику); радну
биографију - пожељно. Уз пријавни формулар
и доказе о испуњености услова, кандидат доставља адресу пребивалишта и актуелни број
телефона. Кандидати који испуњавају услове
конкурса, а који су изабрани у ужи избор, у
року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима,
коју врши надлежна служба за запошљавање,
применом стандардизованих поступака. Лекарско уверење којим се потврђује да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси се
пре закључења уговора о раду (не старије од
6 месеци).

Шеф рачуноводства

са 50% радног времена
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице које испуњава опште
услове за заснивање радног односа који су прописани Законом о раду („Сл. гласник РС” 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС,
113/17 и 95/18 - аутентично тумачење), као и
услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 - др. закони, 10/19
и 6/20). За обављање послова радног места
шефа рачуноводства потребно је да кандидат
има високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ
бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или
на студијама у трајању од најмање три године,
24.06.2020. | Број 887 |
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по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати
треба да приложе: попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја и уз одштампани пријавни формулар
достављају: доказ о држављанству Републике Србије - оригинал или оверену копију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци
у односу на дан истека конкурса); оригинал,
оверен препис или оверену копију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању; уверење
о неосуђиваности за кривична дела утврђена
у члану 139 став 1 и тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (оригинал или оверену копију, не старију од 6
месеци); доказ о знању српског језика (осим
кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на српском језику); 5) радну биографију - пожељно. Уз пријавни формулар и
доказе о испуњености услова, кандидат доставља адресу пребивалишта и актуелни број
телефона. Пријаве слати на адресу: Основна
школа „Вук Караџић” Мајиловац, са назнаком
„За конкурс - не отварати”. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ИСПРАВКА КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ“

12316 Крепољин, Цара Лазара 84

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

Конкурс објављен 17.06.2020. године у публикацији „Послови” бр. 886 исправља се у називу радног места: наставник енглеског језика
са 50% радног времена и исправно треба да
гласи: наставник енглеског језика у првом
циклусу са 50% радног времена. Конкурс је
на неодређено време. Пријавни формулар
са свим конкурсом траженим документима и
доказима о испуњавању услова, доставити у
року од 8 дана од дана објављивања исправке
конкурса, на горе наведену адресу, са назнаком: „За конкурс - наставник енглеског језика у првом циклусу”. Остали делови конкурса
остају на снази.

12221 Мајиловац

ПРИЈЕПОЉЕ

Наставник математике

ОШ „БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО”

са 89% радног времена,
место рада Мајиловац

УСЛОВИ: Општи услови: кандидат треба да
испуњава услове према чл. 139, 140, 143 и
чл. 144 став 1 и став 2 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 37/18 - др. закони,
10/19 и 6/20), односно услове за заснивање
радног односа прописане Законом о раду.
Посебни услови: поред општих услова, за
заснивање радног односа потребно је да кандидати испуњавају услов из тачке 9. Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17,
13/18 и 11/19).
ОСТАЛО: Уз пријаву (пријавни формулар са
званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја) кандидат треба да поднесе следећа документа:
краћу биогафију, доказ да има одговарајуће
образовање - прописану врсту и степен стручне спреме (оверену фотокопију дипломе о
одговарајућем образовању), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија, не старија од 6 месеци), уверење
о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6
месеци) и уверење 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 да за кандидата није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Лекарско уверење подноси се
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непосредно пре закључења уговора о раду, у
складу са чланом 139 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Пријаве
на конкурс са доказима о испуњености услова
за рад на наведеним пословима поднети школи на адресу: Основна школа „Вук Караџић”,
12221 Мајиловац, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса. Конкурсна документација се не враћа. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за
пријављивање је осам дана од дана објављивања у листу „Послови”.

| Број 887 | 24.06.2020.

Дуга Пољана
тел. 020/53-75-012

Наставника босанског језика
Наставник српског језика
2 извршиоца

Наставник математике
са 78% радног времена

Наставник немачког језика
са 88% радног времена

Наставник музичке културе
са 50% 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), 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
стручне 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; 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;
да против кандидата није покренут поступак, донета наредба о спровођењу истраге,
покренута оптужница или донето решење о
одређивању притвора; држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на
којем 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 документацију: 1. оверен 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 језика на којем се
изводи образовно васпитни рад у школи доставља се само 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. 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 буди испуњавали услове конкурса и
буду изабрани у ужи избор, 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 обавља разговор са кандидатима са листе из претходног става и доноси
решење о избору кандидата у року од 8 дана
од дана обављеног разговора са кандидатима.
Лице које буде изабрано по конкурсу, дужно
је да приложи доказ о поседовању психичке,
физичке и здравствене 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”,
36312 Дуга Пољана, 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. Телефон за информације: 020/5375-012 (секретар школе).
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Наука и образовање

ПРОКУПЉЕ
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„ДР АЛЕКСА САВИЋ“

18400 Прокупље, Ратка Павловића 20
тел. 027/324-462

Наставник практичне наставе
за здравствену негу

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: кандидат може бити: виша медицинска сестра-техничар (са предходно стеченим
средњим образовањем у подручју рада здравство и социјална заштита); санитарно-еколошки техничар-специјалиста са предходно стеченим образовањем за струковну медицинску
сестру; струковна медицинска сестра; организатор здравствене неге; виша медицинска
сестра; специјалиста струковна медицинска
сестра; дипломирана медицинска сестра; мастер медицинска сестра; дипломирани психолог;
дипломирани дефектолог; дипломирани педагог; дипломирани специјални педагог (треба да
имају и стечено образовање на вишој медицинској школи); професор педагогије; виша медицинска сестра општег смера; виша медицинска
сестра интернистичког смера; виша медицинска
сестра хирушког смера; виши медицински техничар; 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 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 кога није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство РС; да зна српски језик
на коме се изводи образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати достављају попуњен и ручно потписан пријавни формулар који се налази
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
извод рођених и уверење о држављанству РС
(не старије од 6 месеци), оригинал или оверена
фотокопија; уверење о неосуђиваности издато од стране МУП-а (не старије од 6 месеци);
доказ о знању српског језика ако образовање
није стечено на српском језику. Лекарско уверење се доставља пре закључења уговора о
раду. Проверу психофизичке способности за
рад са ученицима врши надлежна служба за
запошљавање. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве
слати на горе наведену адресу.

СМЕДЕРЕВО
ОШ „ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ”
11300 Смедерево, Анте Протића 3
тел. 026/617-376

Наставник математике
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо образовање; 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
Бесплатна публикација о запошљавању

тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чланом 140, 142, 143 и144
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18,
10/19 и 6/20), посебне услове прописане
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, 3/17 и 13/2018 и 11/2019); односно,
може бити примљен кандидат који на основу
наведених прописа испуњава следеће услове:
поседовање одговарајућег образовања; поседовање дозволе за рад (лиценце) наставника,
васпитача и стручног сарадника; поседовање
психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима; извршена психолошка процена способности за рад са децом
и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; знање српског језика (језика на
којем се изводи образовно-васпитни рад); неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, нити
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију и непостојање дискриминаторног понашања на страни
кандидата, утврђеног у складу са законом (члан
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања). Кандидат попуњава
пријавни формулар који се преузима на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, доставља школи на адресу:
Основна школа „Димитрије Давидовић”, 11300
Смедерево, Анте Протића 3, са назнаком „За
конкурс - наставник математике”. Рок за пријаву
на оглас је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи:
оригинал или оверен препис / оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању или уверења о стеченом образовању (уколико диплома
није издата), оригинал или оверену фотокопију
уверења високошколске установе / додатка
дипломи као доказа о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стеченом 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
о положеним испитима из педагогије и психологије или доказа о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу - оригинал или
оверену фотокопију уверења - за оне који ово
образовање поседују, а за оне који не поседују
Закон о основама система образовања и васпитања, чланом 142 став 2. дозвољава и дефинише као обавезу да ово образовање наставник
стекне у року од једне а највише две године од
дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу), оригинал или оверену
фотокопију уверења (не старије од 6 месеци)
Министарства унутрашњих послова надлежне
полицијске управе да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или 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 и оригинал или оверену фотокопију уверења надлежног суда да се против кандидата не води поступак (не старије од шест месеци); оригинал или
оверену копију уверења о држављанству (са
холограмом) - не старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених (са холограмом), потврду одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из српког језика (односи се
на кандидате који нису образовање стекли на
српском језику). Пожељно је да кандидат достави радну биографију (осим лица која први пут
заснивају радни однос). Уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима подноси изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Ближе информације о конкурсу могу се добити преко телефона 026/617-376.

Наставник немачког језика
са 66,67% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо
образовање; 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 тачке
1, 2, 3, 4 и 5, чланом 140, 142, 143 и144 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18, 10/19 и
6/20), посебне услове прописане 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,
3/17 и 13/2018 и 11/2019); односно, може бити
примљен кандидат који на основу наведених
прописа испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег образовања; поседовање
дозволе за рад (лиценце) наставника, васпитача и стручног сарадника; поседовање психичке,
физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима; извршена психолошка процена способности за рад са децом и ученицима;
поседовање држављанства Републике Србије;
знање српског језика (језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад); неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, нити за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног
у складу са законом (члан 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања). Кандидат попуњава пријавни формулар који се преузима на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, доставља школи на адресу: Основна
школа „Димитрије Давидовић”, 11300 Смедерево, Анте Протића 3, са назнаком „За конкурс наставник немачког језика”. Рок за пријаву на
оглас је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном
пријавом сматра се пријава која садржи: оригинал или оверен препис / оверену фотокопију
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дипломе о стеченом образовању или уверења
о стеченом образовању (уколико диплома није
издата), оригинал или оверену фотокопију уверења високошколске установе / додатка дипломи као доказа о образовању из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стеченом 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
о положеним испитима из педагогије и психологије или доказа о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу - оригинал или
оверену фотокопију уверења - за оне који ово
образовање поседују, а за оне који не поседују
Закон о основама система образовања и васпитања, чланом 142 став 2 дозвољава и дефинише као обавезу да ово образовање наставник
стекне у року од једне, а највише две године од
дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу; оригинал или оверену
фотокопију уверења (не старије од 6 месеци)
Министарства унутрашњих послова надлежне
полицијске управе да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или 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 и оригинал или оверену фотокопију уверења надлежног суда да се да се против кандидата не води
поступак (не старије од шест месеци); оригинал
или оверену копију уверења о држављанству
(са холограмом) - не старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (са холограмом), потврду
одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из српког језика (односи
се на кандидате који нису образовање стекли
на српском језику). Пожељно је да кандидат
достави радну биографију (осим лица која први
пут заснивају радни однос). Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Ближе
информације о конкурсу могу се добити путем
телефона: 026/617-376.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„КОСТА МАНОЈЛОВИЋ”
11300 Смедерево, Милоша Великог 8
тел. 026/4622-534

Корепетитор

на одређено време до повратка раднице
са породиљског боловања и одсуства са
рада ради неге детета
УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење
пијаниста; дипломирани музичар - пијаниста;
дипломирани музичар - оргуљаш; дипломирани музичар - чембалиста; академски музичар
пијаниста; академски музичар оргуљаш; академски музичар чембалиста; мастер музички
уметник, професионални статус - клавириста,
оргуљаш или чембалиста; мастер музички уметник, професионални статус - камерни музичар;
дипломирани клавириста. Уз пријаву на конкурс и одштампан попуњен пријемни формулар
са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја на конкурс доставити: оверен препис или оверену

110

| Број 887 | 24.06.2020.

фотокопију дипломе о стеченом образовању;
доказ о држављанству Републике Србије - уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);
доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи, уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику
- уверење високошколске установе да је кандидат положио српски језик; 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. Доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и
ученицима доставља се пре закључења уговора
о раду. У току трајања поступка одлучивања о
избору, кандидати за сва радна места који уђу
у ужи избор дужни су да се подвргну провери
психофизичких способности за рад са децом и
ученицима, коју врши Национална служба за
запошљавање, применом стандардизованих
поступака, а у складу са чланом 154 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закон, 10/2019 и 6/2020), по распореду који
утврди школа у сарадњи са Националном службом за запошљавање, о чему ће кандидати
бити благовремено обавештени. Рок за пријаву
је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови”. Пријаве доставити лично или послати на горе наведену адресу, са назнаком: „За
конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

Корепетитор
УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење
пијаниста; дипломирани музичар - пијаниста;
дипломирани музичар - оргуљаш; дипломирани музичар - чембалиста; академски музичар
пијаниста; академски музичар оргуљаш; академски музичар чембалиста; мастер музички
уметник, професионални статус - клавириста,
оргуљаш или чембалиста; мастер музички уметник, професионални статус - камерни музичар;
дипломирани клавириста. Уз пријаву на конкурс и одштампан попуњен пријемни формулар
са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја на конкурс доставити: оверен препис или оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању;
доказ о држављанству Републике Србије - уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);
доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи, уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику
- уверење високошколске установе да је кандидат положио српски језик; 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. Доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и
ученицима доставља се пре закључења уговора

о раду. У току трајања поступка одлучивања о
избору, кандидати за сва радна места који уђу
у ужи избор дужни су да се подвргну провери
психофизичких способности за рад са децом и
ученицима, коју врши Национална служба за
запошљавање, применом стандардизованих
поступака, а у складу са чланом 154 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закон, 10/2019 и 6/2020), по распореду који
утврди школа у сарадњи са Националном службом за запошљавање, о чему ће кандидати
бити благовремено обавештени. Рок за пријаву
је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови”. Пријаве доставити лично или послати на горе наведену адресу, са назнаком: „За
конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

Стручни сарадник - нототекар
УСЛОВИ: средња музичка школа и високо
образовање 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. Уз пријаву на конкурс и одштампан попуњен пријемни формулар са званичне
интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја на конкурс доставити:
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о држављанству Републике Србије - уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); доказ о знању
језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад у школи, уколико одговарајуће образовање
није стечено на том језику - уверење високошколске установе да је кандидат положио српски
језик; 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. Доказ о
поседовању психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. У току
трајања поступка одлучивања о избору, кандидати за сва радна места који уђу у ужи избор
дужни су да се подвргну провери психофизичких способности за рад са децом и ученицима,
коју врши Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака,
а у складу са чланом 154 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019
и 6/2020), по распореду који утврди школа у
сарадњи са Националном службом за запошљавање, о чему ће кандидати бити благовремено
обавештени. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве
доставити лично или послати на горе наведену
адресу, са назнаком: „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Професор клавира
УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење
пијаниста; дипломирани музичар - пијаниста;
академски музичар пијаниста; мастер музички
уметник, професионални статус - клавириста;
дипломирани клавириста. Уз пријаву на конкурс и одштампан попуњен пријемни формулар
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са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја на конкурс доставити: оверен препис или оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању;
доказ о држављанству Републике Србије - уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);
доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи, уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику
- уверење високошколске установе да је кандидат положио српски језик; 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. Доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и
ученицима доставља се пре закључења уговора
о раду. У току трајања поступка одлучивања о
избору, кандидати за сва радна места који уђу
у ужи избор дужни су да се подвргну провери
психофизичких способности за рад са децом и
ученицима, коју врши Национална служба за
запошљавање, применом стандардизованих
поступака, а у складу са чланом 154 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закон, 10/2019 и 6/2020), по распореду који
утврди школа у сарадњи са Националном службом за запошљавање, о чему ће кандидати
бити благовремено обавештени. Рок за пријаву
је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови”. Пријаве доставити лично или послати на горе наведену адресу, са назнаком: „За
конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

Професор флауте
УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење
флаутиста; дипломирани музичар - флаутиста;
академски музичар флаутиста; мастер музички
уметник, професионални статус - флаутиста.
Уз пријаву на конкурс и одштампан попуњен
пријемни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја на конкурс доставити: оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању; доказ о држављанству
Републике Србије - уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци); доказ о знању језика
на којем се изводи образовно-васпитни рад у
школи, уколико одговарајуће образовање није
стечено на том језику - уверење високошколске установе да је кандидат положио српски
језик; 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. Доказ о
поседовању психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. У току
трајања поступка одлучивања о избору, кандидати за сва радна места који уђу у ужи избор
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дужни су да се подвргну провери психофизичких способности за рад са децом и ученицима,
коју врши Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака,
а у складу са чланом 154 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019
и 6/2020), по распореду који утврди школа у
сарадњи са Националном службом за запошљавање, о чему ће кандидати бити благовремено
обавештени. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве
доставити лично или послати на горе наведену
адресу, са назнаком: „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Професор гитаре
УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење
гитариста; дипломирани музичар - гитариста;
академски музичар гитариста; мастер музички
уметник, професионални статус - гитариста.
Уз пријаву на конкурс и одштампан попуњен
пријемни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја на конкурс доставити: оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању; доказ о држављанству
Републике Србије - уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци); доказ о знању језика
на којем се изводи образовно-васпитни рад у
школи, уколико одговарајуће образовање није
стечено на том језику - уверење високошколске установе да је кандидат положио српски
језик; 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. Доказ о
поседовању психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. У току
трајања поступка одлучивања о избору, кандидати за сва радна места који уђу у ужи избор
дужни су да се подвргну провери психофизичких способности за рад са децом и ученицима,
коју врши Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака,
а у складу са чланом 154 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019
и 6/2020), по распореду који утврди школа у
сарадњи са Националном службом за запошљавање, о чему ће кандидати бити благовремено
обавештени. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве
доставити лично или послати на горе наведену
адресу, са назнаком: „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОШ „ИЛИЈА МИЛОСАВЉЕВИЋ
КОЛАРАЦ”
11431 Колари
тел. 026/4711-054

Поновљен конкурс

Наставник математике
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона о
основама система образовања и васпитања и
Правилником о врсти и степену образовања

наставника и стручних сарадника у основној школи за извођење наставе за предмет
математика; поседовање психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и
ученицима; извршена психолошка процена способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; знање
српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, нити за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију; непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са законом. Кандидати попуњавају пријавни
формулар који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, а заједно са
одштампаним пријавним формуларом школи
достављају: 1. радну биографију, 2. уверење
о држављанству или извод из матичне књиге
рођених, 3. диплома или уверење о стеченом
образовању, 4. уверење о положеном испиту за
лиценцу или уверење о положеним испитима
из психологије, педагогике и методике од најмање 30 бодова, од којих најмање 6 бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу
са европским системом преноса бодова, 5. уверење о неосуђиваности које издаје надлежна
полицијска управа, 6. кандидати који образовање нису стекли на српском језику потребно је
да приложе доказ о знању српског језика. Рок
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Потребно је тражена
документа приложити у оригиналу или оверене фотокопије (овера не сме бити старија од
6 месеци). Уверење о држављанству и о неосуђиваности не смеју бити старији од 6 месеци.
Уколико се, уместо дипломе, прилаже уверење
о стеченом образовању, оно не сме бити старије од 6 месеци. Неблаговремене, непотпуне
пријаве, као и пријаве уз које су достављене
неоверене фотокопије потребних докумената,
неће се узимати у разматрање. Пријаве донети лично или послати на адресу: ОШ „Илија
Милосављевић Коларац”, Коларчева бб, 11431
Колари. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе, преко телефона:
026/4711-054 или мејлом: oskolarac@ptt.rs.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „ХЕРОЈ СВЕТА МЛАДЕНОВИЋ”
11315 Сараорци, Краља Александра 95
тел. 026/781-082

Оглас објављен објављен у публикацији
„Послови” 17.06.2020. године, поништава се
за пријем у радни однос 2 извршиоца на радном месту чистачица, на одређено време, ради
замене одсутних запослених преко 60 дана.

СОМБОР
ОСНОВНА ШКОЛА „МОША ПИЈАДЕ”
25275 Бачки Брег, Југословенска13
тел. 025/809-015

Наставник математике

за 88,89% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат за радно место мора
испуњавати услове из члана 139 Закона о
основама система образовања и васпитања: 1.
24.06.2020. | Број 887 |
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одговарајуће образовање из члана 140 Закона
о основама система образовања и васпитања,
а према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни
гласник”, број 11/19); 2. психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење); 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 насиља у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, примање
и давање мита, кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за кога 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. Учесници конкурса обавезни су да поднесу: пријавни формулар (објављен на званичној интернет страници
Министарства просвете); диплому, односно
оверену фотокопију исте о стручној спреми;
уверење о држављанству, односно оверен
документ о истом; лекарско уверење доставља
изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду; уверење о неосуђиваности. Конкурс је
отворен 8 дана од дана објаве у публикацији
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Ближе информације
се могу добити путем телефона: 025/809-015.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
25000 Сомбор, Лазе Костића 3
тел. 025/437-574

Наставник биологије
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште
услове предвиђене Законом о раду, као и
посебне услове на основу чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 др.закона, 10/2019 и 6/20): 1. да има одговарајуће образовање, 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, 3. да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139
став 1 тачка 3 Закона; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад (српски
језик). Кандидат мора да испуњава услове у
погледу степена и врсте образовања у складу
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр.
11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17) и Правилником о условима у погледу простора, опреме,
наставних средстава и степена и врсте образовања наставника и андрагошких асистената
за остваривање наставног плана и програма
основног образовања одраслих („Сл. гласник РС
- Просветни гласник” број 13/13, 18/13). Кандидат мора да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од
којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Уколико кандидат
нема наведено образовање, обавезан је да га
стекне у року од једне, а највише две године од
дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Кандидат који је у току
студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно
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испит за лиценцу, сматра се да има наведено
образовање и психолошких, педагошких и методичких дисциплина. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете. Установи кандидат
доставља: пријавни формулар са кратком биографијом, оринал или оверену копију дипломе
(као доказ о одговарајућем образовању), доказ
да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело утврђено у чл. 139 став 1 тачка
3 Закона - уверењеиз МУП-а, не старије од шест
месеци, уверење из суда да није под истрагом,
уверење о држављанству (оригинал или оверена копија) - не старије од шест месеци, извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија) - не старије од шест месеци, доказ
да кандидат има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова (оригинал
или оверена копија потврде издата од стране
високошколске установе); сматраће се да кандидат има поменуто образовање и уколико достави доказ да је у току студија положио испите
из педагогије и психологије (оверену фотокопију индекса) или доказ да је положио стручни испит, односно испит за лиценцу (оригинал
или оверену копију потврде о положеном испиту), доказ о знању српског језика, као језика
на којем се изводи образовно-васпитни рад у
школи, доставља се само у колико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику.
Доказ о испуњености услова из тачке 2 (психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима) кандидат подноси пре
закључења уговора о раду. Пријаве са потребном документацијом доставити у року од 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови”,
на адресу: Школа за основно образовање одраслих, Лазе Костића 3, Сомбор, са назнаком „За
конкурс”. Све потребне информације можете
добити позивом на број телефона: 025/437-574,
код секретара школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛЕКСА ШАНТИЋ”
25212 Алекса Шантић,
VIII војвођанске бригаде бб
тел. 025/583-8120

Наставник математике

за 88,89% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: 1. одговарајуће образовање прописано
чланом 140 Закона о основма система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број
88/2017, 27/2018 - други закони и 10/2019) и чланом 3 Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”,
број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019): професор
математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску математику и
примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар
- информатичар, професор математике и рачунарства, дипломирани математичар за математику економије, професор информатике - математике, дипломирани математичар - астроном,
дипломирани математичар - примењена математика, дипломирани математичар - математика финансија (са изборним предметом Основи
геометрије), дипломирани информатичар, мастер математичар, мастер професор математике,
мастер професор математике и физике, мастер
професор математике и информатике, мастер

професор физике и математике, мастер професор информатике и математике, дипломирани
професор математике - мастер, дипломирани
математичар - мастер, дипломирани инжењер
математике - мастер (са изборним предметом
Основи геометрије), дипломирани математичар - професор математике, дипломирани математичар - теоријска математика, дипломирани
инжењер математике (са изборним предметом
Основи геометрије), професор хемије - математике, професор географије - математике, професор физике - математике, професор биологије
- математике, професор математике - теоријско
усмерење, професор математике - теоријски
смер, дипломирани математичар и информатичар, дипломирани математичар - механичар, мастер професор предметне наставе; лица која су
стекла академско звање мастер, односно дипломирани-мастер треба да имају завршене основне
академске студије на студијским програмима из
области математике или примењене математике
(са положеним испитом из предмета геометрија
или основи геометрије) или двопредметне наставе математике и физике односно математике и
информатике; 2. психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 3.
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију; и да кандидату
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4. држављанство Републике
Србије, 5. познавање језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености
услова под 1, 3, 4 и 5 су саставни део пријаве на
конкурс, доказ о испуњености услова под 2 прибавља се пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријаву на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и са одштампаном пријавом подносе и следећа документа: 1. кратку биографију,
2. оверену фотокопију дипломе о стручној спреми, 3. оригинал или оверену фотокопију доказа
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 да за њих није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање издат од полицијске управе или суда (не старије
од 6 месеци од дана достављања пријаве на конкурс), 4. оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци од дана достављања пријаве на
конкурс), 5. доказ о знању српског језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад (уколико
одговарајуће образовање није стечено на том
језику) - оверену фотокопију дипломе о стеченом средњем, вишем или високом образовању на
језику на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са
потребним документима слати на адресу: Основна школа „Алекса Шантић”, 25212 Алекса Шантић, VIII војвођанске бригаде бб. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе и преко телефона: 025/5838-120.
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ОСНОВНА ШКОЛА „ЛАЗА КОСТИЋ”
25282 Гаково, Тоде Милетића 54а
тел. 025/866-777

Наставник математике

за 88,89% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат за радно место мора
испуњавати услове из члана 139 Закона о
основама система образовања и васпитања: 1.
одговарајуће образовање из члана 140 Закона
о основама образовања и васпитања, а према Правилнику о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни
гласник” број 11/19); 2. психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење); 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 насиља у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
или родоскврнуће, примање и давање мита,
кривична дела из групе полних слобода, против правног саобраћаја и човечности и других
добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију и да за
кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. држављанство Републике Србије; 5. знање српског језика
и језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Учесници конкурса обавезни су да
поднесу: пријавни формулар (објављен на званичној интернет страници Министарства просвете); диплому, односно оверену фотокопију
исте о стручној спреми; уверење о држављанству, односно оверен документ о истом; лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду; уверење о неосуђиваности. Конкурс је отворен 8 дана од дана
објаве у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.
Ближе информације се могу добити путем телефона: 025/866-777.

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ
25000 Сомбор, Подгоричка 4
тел. 025/412-030

Доцент/ванредни професор за ужу
научну област Методика наставе
познавања природе
на период од 5 година

УСЛОВИ: високо образовање на студијама
трећег степена (докторске академске студије).
по пропису који уређује високо образовање
почев од 10.09.2005; научни назив доктора наука стечен по пропису који је уређивао високо
образовање пре 10.09.2005. и то: научни назив
доктор науке методике наставе познавања
природе, научни назив доктор науке методике
наставе познавање наставе и друштва научни
назив доктор науке методике наставебиологије
научни назив доктор науке методике наставе
физике, научни назив доктор науке методике наставе хемије, научни назив доктор науке
методике наставе географије, научни назив
доктор методике наставе - докторска дисертација усмерена ка ужој научној области, научни назив доктор дидактичко-методичких наука - докторска дисертација усмерена ка ужој
научној области, научни назив доктор дидактичко-методичких наука разредне наставе у
области методике наставе познавања природе,
научни назив доктор методике разредне наставе - докторска дисетртација усмерена ка ужој
научној области, научни назив доктор методике
разредне наставе природе, математике, информатике и физичког васпитања. Кандидат може
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бити лице које је сваки од претходних степена студија завршило са просечном оценом најмање 8, односно које има најмање три године
педагошког искуства на високошколској установи и које испуњава и остале услове предвиђене Законом о високом образовању, Статутом и
општим актима Универзитета у Новом Саду и
Статутом и општим актима Педагошког факултета у Сомбору. Кандидати уз пријаву подносе: фотокопије диплома свих нивоа студија са
додацима диплома, попуњен образац биографских података (преузет са: http: //www.uns.
ac.rs/index.php/univerzite/dokumenti/category/45izbor-u-zvanje) приложен у штампаној и електронској форми, библиографију објављених
радова и саме радове, евалуацију студената
о педагошком раду, уверење о некажњавању
(МУП) и фотокопију личне карте. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрат.
Конкурс је отворен 15 дана од 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 ШКОЛА
„БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО”
25272 Бачки Моноштор, Жртава фашизма 25
тел. 025/810-342

Наставник српског језика
као нематерњег
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
из члана 139, 140, 141 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - и др. закон, 10/19, и
6/2020) 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, 18 и 11/19), и то: да има
одговарајуће образовање у складу са чл. 140142 Закона о основама система образовања и
васпитања и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 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 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 међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да за њега није утврђено дискриминаторско понашање, да има држављанство Републике Србије да зна српски језик, као језик на
којем се остварује образовно васпитни рад.

Наставник немачког језика
на српском наставном језику,
за 30% норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
из члана 139, 140, 141 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - и др. закон, 10/19, и
6/2020) 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, 18 и 11/19), и то: да има
одговарајуће образовање у складу са чл. 140142 Закона о основама система образовања и

васпитања и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 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 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 међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију и да за њега није утврђено дискриминаторско понашање, да има држављанство
Републике Србије, да зна српски језик (ако
одговарајуће образовање није стечено на на
језику на којем се остварује образовно васпитни рад или је положио српски језик по програму
одговарајуће високе школске установе).

Наставник немачког језика

на мађарском наставном језику,
за 30% норме
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139, 140, 141 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - и др. закон,
10/19, и 6/2020) 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,
18 и 11/19), и то: да има одговарајуће образовање у складу са чл. 140-142 Закона о основама система образовања и васпитања и у складу
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
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 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 међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију и да за
њега није утврђено дискриминаторско понашање, да има држављанство Републике Србије,
да зна српски језик (ако одговарајуће образовање није стечено на на језику на којем се остварује образовно васпитни рад или је положио
српски језик по програму одговарајуће високе
школске установе).

Наставник математике

на мађарском наставном језику,
за 66,67% норме
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
из члана 139, 140, 141 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - и др. закон, 10/19, и
6/2020) 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, 18 и 11/19), и то:
да има одговарајуће образовање у складу са чл.
140-142 Закона о основама система образовања
и васпитања и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
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децом и ученицима; 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 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 међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију и да за њега није утврђено дискриминаторско понашање, да има држављанство
Републике Србије, да зна мађарски језик (ако
одговарајуће образовање није стечено на на
језику на којем се остварује образовно васпитни рад или је положио мађарски језик по програму одговарајуће високе школске установе).

Запослени на радном месту
одржавања чистоће
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: 1) да има одговарајуће образовање,
2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 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 међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да за њега
није утврђено дискриминаторско понашање,
4) да има држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да приложе следећу документацију: 1) попуњен и одштампан
пријавни формулар (налази се на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја - део: Ново на
сајту), 2) кратку биографију, 3) оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи. 4) уверење о држављанству (оригинал или
оверену фотокопију) не старије од 6 месеци, 5)
извод из матичне књиге рођених са холограмом
(оригинал или оверену фотокопију), 6) уверење
МУП-а о неосуђиваности не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију) - 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 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
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није утврђено дискриминаторско понашање, 7) доказ о
здравственој способности - лекарско уверење
(прилаже кандидат који буде изабран по конкурсу пре закључења уговора о раду). Предата
конкурсна документација се не враћа. Пријаве
слати на адресу: Основна школа „Братство-јединство” Бездан, Жртава фашизма 25, 25270
Бездан. Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује директор школе. Кандидати
који су изабрани у ужи избор у року од 8 дана
упућују се на психолошку процену способностои за рад са ученицима које 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
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8 дана од дана пријема резултата психолошке
процене способности за рад са ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата
у року од 8 дана од дана обављеног разговора са
кандидатима. Рок за пријављивање на конкурс је
8 дана од дана објављивања у листу „Послови”
Националне службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање. Пријавни формулар са документацијом слати препорученом поштом или доставити
лично у секретаријат школе, у затвореној коверти, са назнаком „За конкурсну комисију” на горе
наведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара или директора
школе на телефон 025/810-322, 810-342.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОШ „ДОБРОСАВ
РАДОСАВЉЕВИЋ НАРОД”

22202 Мачванска Митровица, Мачвански кеј 29
тел. 022/610-321
e-mail: osdrnmm@hotmail.com

Наставник математике

за рад у матичној школи
у Мачванској Митровици
и издвојеном одељењу у Равњу
УСЛОВИ: Кандидат који конкурише за наведено
радно место треба да има одговарајуће образовање предвиђено чланом 140 став 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон и
10/19, 6/20) и Правилником о врсти и степену
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,
2/17, 3/17, 13/18 и 11/19). Чланом 140 став 1
и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања, прописано је да је наставник, васпитач и стручни сарадник 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. Правилником о врсти
и степену образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи прописани су степен и врста образовања за извођење наставе
и других облика образовно-васпитног рада на
радном месту наставник математике и то: професор математике, дипломирани математичар,
дипломирани математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар
за рачунарство и информатику, дипломирани
математичар - информатичар, професор математике и рачунарства, дипломирани математичар за математику економије, професор
информатике - математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани математичар
- примењена математика, дипломирани математичар - математика финансија (са изборним
предметом Основи геометрије), дипломирани
информатичар, мастер математичар, мастер
професор математике, мастер професор математике и физике, мастер професор математике

и информатике, мастер професор физике и
математике, мастер професор информатике
и математике, дипломирани професор математике - мастер, дипломирани математичар
- мастер, дипломирани инжењер математике
- мастер (са изборним предметом Основи геометрије), дипломирани математичар - професор математике, дипломирани математичар теоријска математика, дипломирани инжењер
математике (са изборним предметом Основи
геометрије), професор хемије - математике,
професор географије - математике, професор
физике - математике, професор биологије математике, професор математике - теоријско
усмерење, професор математике - теоријски
смер, дипломирани математичар и информатичар, дипломирани математичар - механичар,
мастер професор предметне наставе. Лица која
су стекла академско звање мастер, односно
дипломирани - мастер треба да имају завршене
основне академске студије на студијским програмима из области математике или примењене
математике (са положеним испитом из предмета
геометрија или основи геометрије) или двопредметне наставе математике и физике, односно
математике и информатике. Кандидат треба да
испуњава услове прописане чланом 139 Закона
о основама система образовања и васпитања,
односно да поред одговарајућег образовања
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 кога 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: Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да достави: 1. попуњен и одштампан пријавни
формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја (www.mpn.gov.rs у делу
Ново на сајту); 2. оверену фотокопију дипломе
(лица која су стекла академско звање мастер,
достављају и оверену фотокопију дипломе о
завршеним основним академским студијама);
3. уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију); 4. извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену фотокопију);
5. уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
(доставља изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду); 6. уверење издато од стране
МУП-а, односно надлежне ПУ да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање или злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примања мита или давања
мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 7. доказ да зна српски језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад
(потврда или уверење да је положио испит из
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе прилаже кандидат који
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одговарајуће образовање није стекао на српском језику). Пријаве се достављају лично или
на адресу школе, у затвореној коверти, са назнаком: „За конкурс”, уз навођење радног места
за које кандидат конкурише.

ССШ „БОРИСЛАВ МИХАЈЛОВИЋ
МИХИЗ”
22406 Ириг, Змај Јовина 59
тел. 022/2462-026

Наставник куварства са практичном
наставом
практична и блок настава

УСЛОВИ: Кандидат за радно место, поред
општих услова прописаних чланом 24. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05,
61/05 75/14 13/17 - Одлука УС, 113/17 и 95/18
- аутентично тумачење), треба да испуњава
услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: да има
одговарајуће образовање, прописано чланом
140 Закона о основама система образовања и
васпитања стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије)
и то: на студијама другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета, студијама другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
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. У складу са чланом 141. став
4. Закона о основама система образовања и васпитања, послове наставника практичне наставе у стручној школи може да обавља и лице
са одговарајућим образовањем из члана 140
став 3. Закона или са одговарајућим средњим
образовањем и положеним специјалистичким
испитом и петогодишњим радним искуством у
струци стеченим после специјалистичког испита. Одговарајуће образовање кандидата мора
бити у складу са чланом 4. став 1. тачка 20)
или чланом 4. став 1. тачка 21) Правилника о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам („Сл. гласник РС - Просветни
гласник” бр. 5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016,
2/2017, 13/2018 и 2/2020). Кандидат мора имати и претходно стечено средње образовање
за образовни профил: кувар, кувар техничар,
техничар кулинар или кулинарски техничар.
Кандидат треба да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима. Кандидат не сме бити осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање. Кандидат мора да има држављанство Републике
Србије и да зна српски језик, на којем се остварује образовно-васпитни рад у школи. Доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима прибавља се пре
закључења уговора о раду, а остале доказе
кандидати достављају уз пријаву на конкурс. Уз
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пријавни формулар (који кандидати преузимају
са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја), кандидати достављају кратку радну биографију
и доказе о испуњености прописаних услова, у
оригиналу или овереној фотокопији, и то: све
дипломе којима доказује стечено одговарајуће
образовање, а кандидат са стеченим образовањем из члана 141. став 4. Закона о основама
система образовања и васпитања, односно члана 4. став 1. тачка 21) Правилника о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Трговина, угоститељство и
туризам („Сл. гласник РС - Просветни гласник”
бр. 5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017,
13/2018 и 2/2020), доставља и доказ (потврду/потврде) о петогодишњем радном искуству
у струци које је стекао после специјалистичког испита; уверење из МУП-а да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом сходно
члану 139 став 1. тачка 3) Закона о основама
система образовања и васпитања и да за њега
није утврђено дискриминаторно понашање, у
складу са законом, не старије од 6 (шест) месеци од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови”; уверење о држављанству Републике
Србије, не старије од 6 (шест) месеци од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови”;
извод из МК рођених, не старији од 6 (шест)
месеци од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”; доказ да зна српски језик
(изјаву о томе дату у слободној форми, под кривичном и материјалном одговорношћу кандидат
доставља само уколико образовање није стекао
на српском језику). Пријава мора бити потписана и садржати тачну адресу, имејл-адресу и
контакт телефон кандидата.
ОСТАЛО: Конкурс спроводи Конкурсна комисија
коју именује директор школе. Конкурсна комисија утврђује испуњеност обавезних услова
кандидата за пријем у радни однос, у року од
8 дана од дана истека рока за пријем пријава.
Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року
од 8 дана, упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам дана од дана пријема
резултата психолошке процене способности за
рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија
обавља разговор са кандидатима са листе и
доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Комуникација са кандидатима и обавештавање кандидата, у току трајања конкурса,
обављаће се електронским путем (на имејл-адресу кандидата) или телефоном. Решење о
изабраном кандидату биће достављено свим
кандидатима, учесницима конкурса. Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања огласа о конкурсу у публикацији „Послови” при Националној служби за запошљавање.
Пријаве са доказима доставити на горе наведену адресу школе, лично или путем поште.
Неблаговремене пријаве Конкурсна комисија
неће узети у обзир приликом разматрања.

Наставник куварства
са практичном наставом
УСЛОВИ: Кандидат за радно место, поред
општих услова прописаних чланом 24. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05,
61/05 75/14 13/17 - Одлука УС, 113/17 и 95/18
- аутентично тумачење), треба да испуњава
услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: да има
одговарајуће образовање, прописано чланом
140 Закона о основама система образовања и

васпитања стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије)
и то: на студијама другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета, студијама другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
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, изузетно 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. Одговарајуће образовање кандидата мора бити у складу са чланом 4. став 1. тачка 20) Правилника о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада трговина, угоститељство и
туризам („Сл. гласник РС - Просветни гласник”
бр. 5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017,
13/2018 и 2/2020). Кандидат мора имати и претходно стечено средње образовање за образовни профил: кувар, кувар техничар, техничар
кулинар или кулинарски техничар. Кандидат
треба да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима.
Кандидат не сме бити осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Кандидат мора
да има држављанство Републике Србије и да
зна српски језик, на којем се остварује образовно-васпитни рад у школи. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду, а остале доказе кандидати достављају уз пријаву на конкурс. Уз пријавни формулар (који кандидати преузимају са
званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја), кандидати
достављају кратку радну биографију и доказе
о испуњености прописаних услова, у оригиналу или овереној фотокопији, и то: све дипломе
којима се доказује стечено одговарајуће образовање; уверење из МУП-а да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом сходно члану
139 став 1. тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања и да за њега није
утврђено дискриминаторно понашање, у складу са законом, не старије од 6 месеци од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови”;
уверење о држављанству Републике Србије, не
старије од 6 месеци од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”; извод из МК рођених, не старији од 6 месеци од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Доказ да
зна српски језик (изјаву о томе дату у слободној
форми, под кривичном и материјалном одговорношћу) кандидат доставља само уколико образовање није стекао на српском језику. Пријава
мора бити потписана и садржати тачну адресу,
имејл-адресу и контакт телефон кандидата.
ОСТАЛО: Конкурс спроводи Конкурсна комисија
коју именује директор школе. Конкурсна комисија утврђује испуњеност обавезних услова
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кандидата за пријем у радни однос, у року од
8 дана од дана истека рока за пријем пријава.
Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року
од 8 дана, упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам дана од дана пријема
резултата психолошке процене способности за
рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија
обавља разговор са кандидатима са листе и
доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Комуникација са кандидатима и обавештавање кандидата, у току трајања конкурса,
обављаће се електронским путем (на имејл-адресу кандидата) или телефоном. Решење о
изабраном кандидату биће достављено свим
кандидатима, учесницима конкурса. Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања огласа о конкурсу у публикацији „Послови” при Националној служби за запошљавање.
Пријаве са доказима доставити на горе наведену адресу школе, лично или путем поште.
Неблаговремене пријаве Конкурсна комисија
неће узети у обзир приликом разматрања.

Наставник математике
са 97% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат за радно место, поред
општих услова прописаних чланом 24. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05,
61/05 75/14 13/17 - Одлука УС, 113/17 и 95/18
- аутентично тумачење), треба да испуњава
услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: да има
одговарајуће образовање, прописано чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: на студијама другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета, студијама другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, 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, изузетно 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. Одговарајуће
образовање кандидата мора бити у складу са
чланом 2. став 1. тачка 13) 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-I, 13/2016-II, 2/2017-I и II, 13/2018,
7/2019 и 2/2020). Лице које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије на студијским
програмима Математика или Примењена математика (са положеним испитом из предмета
Геометрија или Основи геометрије). Кандидат
треба да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима.
Кандидат не сме бити 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
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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. Кандидат мора
да има држављанство Републике Србије и да
зна српски језик, на којем се остварује образовно-васпитни рад у школи. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима прибавља се пре
закључења уговора о раду, а остале доказе
кандидати достављају уз пријаву на конкурс. Уз
пријавни формулар (који кандидати преузимају
са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја), кандидати достављају кратку радну биографију
и доказе о испуњености прописаних услова, у
оригиналу или овереној фотокопији, и то: све
дипломе којима доказују стечено одговарајуће
образовање и доказ (потврду факултета или
оверену фотокопију индекса) о положеним
испитима из предмета геометрија или основи
геометрије; уверење из МУП-а да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом сходно члану
139 став 1. тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања и да за њега није
утврђено дискриминаторно понашање, у складу са законом, не старије од 6 месеци од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови”;
уверење о држављанству Републике Србије, не
старије од 6 месеци од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”; извод из МК рођених, не старији од 6 месеци од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Доказ да
зна српски језик (изјаву о томе дату у слободној
форми, под кривичном и материјалном одговорношћу) кандидат доставља само уколико образовање није стекао на српском језику. Пријава
мора бити потписана и садржати тачну адресу,
е-маил адресу и контакт телефон кандидата.
ОСТАЛО: Конкурс спроводи Конкурсна комисија
коју именује директор школе. Конкурсна комисија утврђује испуњеност обавезних услова
кандидата за пријем у радни однос, у року од
8 дана од дана истека рока за пријем пријава.
Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року
од 8 дана, упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам дана од дана пријема
резултата психолошке процене способности за
рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија
обавља разговор са кандидатима са листе и
доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Комуникација са кандидатима и обавештавање кандидата, у току трајања конкурса,
обављаће се електронским путем (на имејл-адресу кандидата) или телефоном. Решење о
изабраном кандидату биће достављено свим
кандидатима, учесницима конкурса. Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања огласа о конкурсу у публикацији „Послови” при Националној служби за запошљавање.
Пријаве са доказима доставити на горе наведену адресу школе, лично или путем поште.
Неблаговремене пријаве Конкурсна комисија
неће узети у обзир приликом разматрања.

Педагог

са 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат за радно место, поред
општих услова прописаних чланом 24. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05,
61/05 75/14 13/17 - Одлука УС, 113/17 и 95/18
- аутентично тумачење), треба да испуњава

услове из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања, и то: да има одговарајуће образовање, прописано чланом 140 став
1. и став 2. Закона о основама система образовања и васпитања стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: на студијама другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета, студијама другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, 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. Одговарајуће
образовање кандидата мора бити у складу са
чланом 4. став 1. тачка 1) 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-I, 13/2016-II, 2/2017-I и II, 13/2018,
7/2019 и 2/2020). Лице из члана 140 става 1.
тачка 1) подтачка 2) 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. Кандидат треба да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима. Кандидат не сме бити
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање. Кандидат мора да има држављанство Републике Србије и да зна српски језик,
на којем се остварује образовно-васпитни рад
у школи. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о
раду, а остале доказе кандидати достављају уз
пријаву на конкурс. Уз пријавни формулар (који
кандидати преузимају са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја), кандидати достављају кратку радну биографију и доказе о испуњености
прописаних услова, у оригиналу или овереној
фотокопији, и то: све дипломе којима доказују
стечено одговарајуће образовање; уверење из
МУП-а да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом сходно члану 139 став 1. тачка 3)
Закона о основама система образовања и васпитања и да за њега није утврђено дискриминаторно понашање, у складу са законом, не старије од 6 месеци од дана објављивања огласа у
публикацији „Послови”; уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови”; извод из МК рођених, не старији од
6 месеци од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Доказ да зна српски језик
(изјаву о томе дату у слободној форми, под кривичном и материјалном одговорношћу) кандидат доставља само уколико образовање није
стекао на српском језику. Пријава мора бити
потписана и садржати тачну адресу, имејл-адресу и контакт телефон кандидата.
ОСТАЛО: Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује директор школе. Конкурсна
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комисија утврђује испуњеност обавезних услова кандидата за пријем у радни однос, у року
од 8 дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор,
у року од 8 дана, упућују се на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у
радни однос у року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности
за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе
и доноси решење о избору кандидата у року
од осам дана од дана обављеног разговора
са кандидатима. Комуникација са кандидатима и обавештавање кандидата, у току трајања
конкурса, обављаће се електронским путем
(на имејл-адресу кандидата) или телефоном.
Решење о изабраном кандидату биће достављено свим кандидатима, учесницима конкурса. Рок за достављање пријава је 8 (осам)
дана од дана објављивања огласа о конкурсу у публикацији „Послови” при Националној
служби за запошљавање. Пријаве са доказима
доставити на горе наведену адресу школе, лично или путем поште. Неблаговремене пријаве
Конкурсна комисија неће узети у обзир приликом разматрања.

ПРЕХРАМБЕНО-ШУМАРСКА
И ХЕМИЈСКА ШКОЛА
22000 Сремска Митровица, Змај Јовина 3
тел. 022/622-352

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: да
има одговарајуће образовање у складу са чл.
140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020): на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог
степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета; студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисцилпинарне 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; на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали образовање до 10. септембра 2005. године. Кандидати треба да испуњавају и услове и у складу са чланом 2 став 1 тачка 13) Правилника
о степену и врсти образовања наставника из
општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015,
11/2016, 13/2016 - испр., 13/2016, 2/2017,
13/2018, 7/2019 и 2/2020): професор математике, дипломирани математичар, дипломирани
математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство
и информатику, дипломирани математичар информатичар, дипломирани математичар-професор математике, професор математике и
рачунарства, дипломирани математичар за
математику економије, професор математике-теоријско усмерење, професор математике
- теоријски смер, професор иформатике - математике, професор хемије-математике, професор
географије-математике, професор физике-маБесплатна публикација о запошљавању

тематике, професор биологије-математике,
дипломирани математичар- астроном, -дипломирани математичар-математика финансија,
дипломирани инжењер математике (са изборним предметом Основи геометрије), дипломирани информатичар, дипломирани математичар-примењена математика, дипломирани
математичар-математика финансија, дипломирани професор математике-мастер, дипломирани математичар-мастер, мастер математичар, мастер професор математике. Лица која
су стекла академско звање мастер, односно
дипломирани-мастер треба да имају завршене
основне академске студије на студијским програмима Математика или Примењена математика (са положеним испитом из предмета Геоматрија или Основи геометрије). Документација
која се подноси приликом пријаве на конкурс:
кандидати који конкуришу на радно место
наставника математике треба да испуњавају
услове из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 - др. закон и 10/2019, 6/2020)
и да уз пријаву на конкурс на адресу школе
доставе: оверену фотокопију дипломе / сведочанства о стеченој стручној спреми; уверење о
држављанству Републике Србије - оригинал или
оверена фотокопија; извод из МКР - оригинал
или оверена фотокопија; уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примања или давања
мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање - оригинал или оверена
фотокопија; доказ о познавању српског језика и
језика на којем се остварује образовно-васпитни рад достављају само кандидати чије образовање није стечено на српском језику; кратка биографија CV - није обавезно. Наведена
документа се по окончању конкурса не враћају
кандидатима. Уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и
ученицима доставља изабрани кандидат пре
закључења уговора. Проверу психофизичких
способности кандидата који су се благовремено и са потпуном документацијом пријавили на
конкурс вршиће надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих
поступака. Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати
школи достављају потребну документацију у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Пријаве се достављају у
затвореној коверти са назнаком „За конкурсну
комисију - не отварати”, уз обавезну ознаку за
које радно место се конкурише, на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране.

ШОСО „АНТОН СКАЛА”
22300 Стара Пазова, Карађорђева 12
тел. 022/310-026

Наставник предметне наставе енглеског језика

у посебним условима (80% основна
школа и 20% средња школа)
УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће
образовање у складу са чланом 140 Закона
о основама система образовања и васпитања

(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20
и др. закон), као и у складу са Правилником
о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник РС”, бр. 11/12,
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17, 13/18),
Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и васпитача
у основној школи за ученике са сметњама у
развоју и инвалидитетом („Службени гласник
РС - Просветни гласник РС” бр. 17/18), Правилником о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама за ученике лако ментално
ометене у развоју („Сл. гласник РС”, бр. 1/95,
24/2004, 10/2009 и 2/2012, 11/16); да поседују
уверење о стручној дефектолошкој оспособљености за рад са ученицима ометеним у развоју;
да су стекли средње, више или високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или положили испит из
тог језика по програму одговарајуће високошколске установе; 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 - уколико одговарајуће образовање није стечено на српском
језику, кандидат доставља доказ одговарајуће
високошколске установе надлежне за издавање таквих докумената о познавању језика
на коме се изводи образовно-васпитни рад. Уз
пријавни формулар кандидати достављају следећу документацију: кратку биографију, извод
из матичне књиге рођених (оверену фотокопију); уверење о држављанству РС (оверену
фотокопију); оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању; уверење из МУП-а из
казнене евиденције; уверење о стручној дефектолошкој оспособљености за рад са ученицима ометеним у развоју, доказ о знању српског
језика и језика на којем се изводи образовно
васпитни рад у школи - доказ се доставља
само уколико одговарајуће образовање није
стечено на том језику и фотокопију личне карте. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду. Докази о
испуњавању услова конкурса се подносе у
оригиналу или овереним фотокопијама. Фотокопије које нису оверене од стране надлежног
органа неће се узети у разматрање. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови”. Пријаве са потребном документацијом подносе се у затвореној
коверти на адресу школе: ШОСО „Антон Скала”, Стара Пазова, Карађорђева 12, лично или
поштом, са назнаком „Конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у обзир.

Посао се не чека,
посао се тражи
24.06.2020. | Број 887 |
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ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

22422 Никинци, Трг Бранка Радичевића 1
тел. 022/443-110
e-mail: skolanik@gmail.com

Наставник математике
са 89% радног времена

Наставник физичког и здравственог
васпитања
са 60% радног времена

Секретар школе

са 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: 1. да има одговарајуће обавезно образовање у складу са Законом о основама система
образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из чл.
139 став 1. тачка 3) Закона о основама система
образовања и васпитања; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик.
Кандидат је у обавези да приложи следећа
документа, у оригиналу или овереној копији:
1. попуњен пријавни формулар (одштампан са
интернет странице Министарства просвете);
2. диплома о стеченом одговарајућем образовању; 3. доказ о неосуђиваности за кривична
дела из чл. 139 став 1. тачка 3) Закона; 4. уверење о држављанству Републике Србије (не
старије од 6 месеци); 5. доказ о познавању српског језика - подноси само кандидат који није
стекао образовање на српском језику. Доказ о
физичкој, психичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Кандидат који буде изабран биће у обавези да,
пре закључења уговора о раду, за документа
која је приложио као оверену копију достави на
увид оригинална документа. Рок за достављање
пријава износи 8 дана од дана објављивања
конкурса у листу „Послови”. Пријаве на конкурс
достављају се путем поште или лично на адресу: ОШ „Бранко Радичевић”, Трг Бранка Радичевића 1, 22422 Никинци. Ближа обавештења
могу се добити од секретара школе на телефон
022/443-110. Неблаговремене или непотпуне
пријаве неће бити узете у разматрање.

ОШ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“
22320 Инђија, Душана Јерковића 1
тел. 022/561-420

Наставник технике и технологије
60% норме

Наставник српског језика
72% норме

Наставник математике
Наставник информатике и
рачунарства
50% норме

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у
радни однос утврђених у чл. 24. став 1. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14 и 13/17), кандидати треба
да испуњавају и посебне услове и то: -одговарајуће образовање - сходно члану 140 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр.88/17, 27/18 - др. закони,
10/19 и 6/20) и Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у

118

| Број 887 | 24.06.2020.

основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16,
11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19), да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 139став 1. тачка 3. Закона о основама система образовања и васпитања; да је држављанин Републике Србије; да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад.Уз пријаву
на конкурс приложити: краћу биографију;
одштампан пријавни формулар који кандидат
попуњава на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја; доказ о одговарајућем образовању
(оригинал или оверена фотокопија дипломе
траженог степена и врсте образовања, односно
уверења - ако диплома није издата); извод из
матичне књиге рођених, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству, не старије од 6 месеци
(оригинал или оверена фотокопија); уверење
(из МУП-а) да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 139. став 1. тачка 3. Закона о основама система образовања и васпитања (оригинал или
оверена фотокопија) - не старије од 6 месеци;
доказ да зна српски језик кандидат доставља
само уколико образовање није стекао на српском језику. Кандидат који буде изабран дужан
је да пре закључења уговора о раду достави
уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима не
старије од 6 месеци. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене, непотпуне,
као и пријаве са неовереном документацијом
неће се узимати у разматрање. Пријаву на конкурс са потребном документацијом доставити
на адресу: ОШ „Душан Јерковић” Инђија, Душана Јерковића 1, 22320 Инђија, са назнаком „За
конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу
се добити на телефон: 022/561-420.

СУБОТИЦА
ИСПРАВКА ОГЛАСА
ШКОЛСКИ ЦЕНТАР СА ДОМОМ
УЧЕНИКА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
24000 Суботица, Зрињског и Франкопана 2

Оглас објављен у публикацији „Послови” број
885 од 10.6.2020. године, исправља се у делу
УСЛОВИ за радно место наставник информатике, двојезично: на српском и мађарском наставном језику, потребна обученост наставника за
рад са ученицима ометеним у развоју на ФАСПЕР, и исправно треба да стоји:
УСЛОВИ: Услов у погледу образовања: у складу
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и васпитача у
основној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 17/18).

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

Наставник немачког језика

на српском и мађарском наставном
језику, са 68% радног времена, од
чега је 23% радног времена у српским
одељењима и 45% радног времена
немачки језик у мађарским одељењима
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних
чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и
95/2018 - аутентично тумачење), за пријем у
радни однос кандидат треба да испуњава следеће услове прописане чланом 139 Закона о

основама система образовања и васпитања и
то да:1. има одговарајуће образовање, у складу
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС” бр. 11/12, 15/13, 2/16,
10/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) и чланом 140
Закона о основама система образовања које је
стекло: а) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета и студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; б)
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање
или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за кога није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4. држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик
и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. 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 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. овог члана доказују
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености
услова из става 1. тачке 1), 3)-5) овог члана
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ
из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се
пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на
конкурс кандидат треба да достави: доказ да
поседује одговарајуће образовање - оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије;
оригинал или оверену фотокопију уверења из
казнене евиденције да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; доказ
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
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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 или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Доказ о знању језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад у школи се доставља
уколико одговарајуће образовање није стечено
на том језику. Доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима изабрани кандидат доставља
пре закључења уговора о раду. Након истека
рока за достављање пријава није могуће достављање доказа о испуњености услова.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави своју професионалну биографију.
Психолошку процену способности кандидата за
рад са децом и ученицима извршиће Национална служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Пре закључења
уговора о раду кандидат треба да прибави уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима. Избор
се врши у складу са Законом о основама система образовања и васпитања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. У складу са чланом 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.

Наставник предметне наставе
географије

на српско-немачком наставном језику и
мађарско-немачком наставном језику,
са 70% радног времена, од чега је 35%
радног времена у српским одељењима
и 35% радног времена у мађарским
одељењима
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних
чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и
95/2018 - аутентично тумачење), за пријем у
радни однос кандидат треба да испуњава следеће услове прописане чланом 139 Закона о
основама система образовања и васпитања, и
то да: 1. има одговарајуће образовање, у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/12,
15/13, 2/16, 10/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) и
чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања, стечено: а) на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета и
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; б) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; 2. 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,
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запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање
или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за кога није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4. држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик
и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. 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 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. овог члана доказују
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености
услова из става 1. тачке 1), 3)-5) овог члана
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ
из става 1. тачка 2) овог члана прибавља се
пре закључења уговора о раду.Уз пријаву на
конкурс кандидат треба да достави: доказ да
поседује одговарајуће образовање - оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије;
оригинал или оверену фотокопију уверења из
казнене евиденције да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне 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 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 или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља уколико одговарајуће образовање није стечено на
том језику и доказ о познавању немачког језика
ради реализације двојезичне наставе минимум
ниво Б1 (ниво знања језика доказује се сертификатом о положеном одговарајућем испиту на
акредитованој високошколској установи која
реализује акредитоване студијске програме из
страног језика у Републици Србији или међународно признатом исправом за ниво знања
језика коју издаје домаће или страно правно
лице које је акредитовано за спорвођење ових
испита (АЛТЕ - предметни наставник, који се
школовао на страном језику на ком се изводи двојезична настава, што доказује одговарајућом јавном исправом његова сведочанства
и диплома о завршеном одређеном степену
образовања, најмање о завршеној средњој
школи); предметни наставник (са знањем страног језика на нивоу Б1) и наставник одређеног
страног језика који заједно реализују двојезич-

ну наставу; - страни лектор у складу са законом
и међународним споразумом), а све у складу
са Правилником о ближим условима за остваривање двојезичне наставе („Сл. гласник РС”
бр. 105/2015). Доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима изабрани кандидат доставља
пре закључења уговора о раду. Након истека
рока за достављање пријава није могуће достављање доказа о испуњености услова.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави своју професионалну биографију.
Психолошку процену способности кандидата за
рад са децом и ученицима извршиће Национална служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Пре закључења
уговора о раду кандидат треба да прибави уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима. Избор
се врши у складу са Законом о основама система образовања и васпитања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. У складу са чланом 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.

Сервирка - помоћно техничко
особље
са 88% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних
чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и
95/2018 - аутентично тумачење), за пријем у
радни однос кандидат треба да испуњава следеће услове прописане чланом 139 Закона о
основама система образовања и васпитања и
то да: 1) има одговарајуће образовање - најмање основно образовање; 2) психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3) није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање
или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад.
Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се
у току рада. Докази о испуњености услова из
става 1 тачке 1), 3)-5) овог члана саставни су
део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења
уговора о раду. Уз пријаву на конкурс кандидат
треба да достави: попуњен пријавни формулар који се налази на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развија Републике
Србије; доказ да поседује одговарајуће образовање - оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању (у овом случају
о завршеном основном образовању); оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге рођених или оверену фотокопију; оригинал
или оверену фотокопију уверења из казнене
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евиденције да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање
или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; доказ о знању језика
на којем се изводи образовно-васпитни рад у
школи се доставља уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави своју професионалну биографију.
Психолошку процену способности кандидата за
рад са децом и ученицима извршиће Национална служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Пре закључења
уговора о раду кандидат треба да прибави уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима. Избор
се врши у складу са Законом о основама система образовања и васпитања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. У складу са чланом 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.

ОШ „НИКОЛА ЂУРКОВИЋ”
24323 Фекетић, Братства бб

Наставник немачког језика и
књижевности
за рад у одељењу на српском и
мађарском језику

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа прописаних Законом о раду („Сл.
гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14 и 13/17 - одлука УС РС и 113/17), кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 88/17,
27/18 И 10/19) и члана 3. Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС”
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и
13/18) и члана 27. Правилника о систематизацији послова у ОШ „Никола Ђурковић” Фекетић; да има одговарајуће образовање, у складу
са чланом 140 Закона (односно) 1) на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије или специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог
степена из научне односно стручне области за
одговарајући предмет односно групу предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне односно стручне области или
области педагошких наука; и 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. и у складу са
Правилником о степену и врсти образовања
наставника васпитача и стручних сарадника
и то: професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и књижевност, мастер
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филолог (студијски програм или главни предмет/профил немачки језик), мастер професор
језика и књижевности (студијски програм или
главни предмет/профил немачки језик), мастер професор језика и књижевности (студијски
програм језик, књижевност и култура), мастер
професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет); да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од три месеца, као и за кривична
дела насиља у породици, одузимању малолетног лица, запуштање, злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита и давања мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторско понашање; има
држављанство Републике Србије, зна српски
језик и језик на коме се изводи образовно-васпитни рад - мађарски језик.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети: кратку биографију, попуњен и одштампан формулар на интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја - пријавни
формулар, оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ да
кандидат има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова
од којих најмање шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом бодова (оригинал или оверена
фотокопија потврде - уверење одговарајуће
високошколске установе о броју остварених
бодова, односно положеним испитима из психологије и педагогије или оверена копија уверења о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу) за оне који ово образовање
поседују, они који не поседују, Закон сходно
члану 142 став 2. дозвољава да је ово образовање наставник обавезан да стекне у року
од једне године, а највише две године од дана
пријема у радни однос, као услов за полагање
испита за лиценцу; доказ из казнене евиденције МУП-а - од надлежне полицијске управе,
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија али не старија од 6 месеци);
доказ о познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад у складу са чланом 141 став 7. Закона, доказује се стеченим
средњим, вишим или високим образовањем на
језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или положеним испитом из тог језика по
програму одговарајуће високо школске установе; извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија), али не старије од
шест месеци; доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима кандидат доставља пре закључења уговора о раду, конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор, избор
врши у складу са Законом о основама система
образовања и васпитања. У поступку одлучивања о избору кандидата, кандидати који уђу
у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за запошљавање.
Пријаву доставити лично или слати на адресу:
Основна школа „Никола Ђурковић” Фекетић,
Братства бб, 24323 Фекетић. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ НА
МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ
24000 Суботица, Штросмајерова 11

Наставник универзитета за ужу
научну област Рачунарске науке
- Информатика и Информатичке
технологије у образовању

ванредни професор на одређено време
на пет година, за рад на мађарском
наставном језику
УСЛОВИ: У звање ванредног професора може
бити изабрано лице које је претходне степене
студија завршило са просечном оценом најмање
8, односно које има најмање три године педагошког искуства на високошколској установи,
има научни назив доктора наука, има и више
научних радова од значаја за развој науке, у
ужој научној области за коју се бира, објављених у међународним или водећим домаћим часописима, са рецензијама, односно оригинално
стручно остварење (пројекат, студију, патент,
оригинални метод, нову сорту и сл.), односно
руковођење или учешће у научним, односно
уметничким пројектима, објављен уџбеник или
монографију, практикум или збирку задатака за
ужу научну област за коју се бира и више радова саопштених на међународним или домаћим
научним скуповима. Ближи услови за избор у
звање наставника утврђују се општим актом
Факултета и општима актима Универзитета у
Новом Саду у складу са минималним условима
за избор у звања наставника на универзитету из члана 12. став 1. тачка 15) овог Закона о
високом образовању („Службени гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018 и
67/2019) као и у складу са осталим условима за
избор наставника Факултета предвиђени одредбама истог Закона о високом образовању (Службени гласник РС, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон
и 73/2018 и 67/2019) и општима актима Универзитета у Новом Саду и Учитељског Факултета на
мађарском наставном језику у Суботици. Лице
које је правноснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у
високошколској установи не може стећи звање
наставника, односно сарадника.
ОСТАЛО: Пријаве, молба кандидата са прилозима (биографија, списак научних радова,
радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, лекарско уверење, уверење
о неосуђиваности и прилоге према Закону о
високом образовању - „Службени гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018 и
67/2019), подносе се Учитељском Факултету
на мађарском наставном језику у Суботици, на
адресу: Штросмајерова 11, у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у обзир.

ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
24000 Суботица, Максима Горког 53

Референт за правне, кадровске и
административне послове
са непуним радним временом 75%

УСЛОВИ: средња стручна спрема (економска
или гимназија).

Домар - мајстор одржавања

са непуним радним временом 50%
УСЛОВИ: трећи или четврти степен стручне спреме - техничке, електро, металске или
грађевинске струке.
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Наука и образовање

Чистачица

2 извршиоца
УСЛОВИ: основно образовање.
ОСТАЛО: Кандидат мора да испуњава и остале услове за пријем у радни однос прописане
чл. 139 Закона: има одговарајуће образовање;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; да зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидат је дужан да уз
попуњени пријавни формулар који се преузима
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (www.
mpn.gov.rs - одељак „Ново на сајту”) на конкурс
достави: оригинал или оверену копију доказа
о стеченом одговарајућем образовању (диплома, сведочанство), уверење из казнене евиденције МУП-а да лице није осуђивано, у складу са
чл. 139 став 1 тачка 3) Закона; оригинал или
оверену копију уверења о држављанству Републике Србије, биографију са прегледом радних ангажовања (обавезно навести адресу за
пријем поште и број телефона). Доказ из тачке 2 (да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима)
прибавља се пре закључења уговора о раду.
Копије доказа које се подносе при конкурисању
морају бити оверене од стране надлежног органа, у супротном се неће узети у разматрање.
Кандидати који испуњавају услове за пријем у
радни однос, који су изабрани у ужи избор, у
року од осам дана, упућују се на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Након психолошке процене, конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима
који се налазе на листи кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос и доноси
решење о избору кандидата. Изабрани кандидат доставља лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад
са ученицима пре закључења уговора о раду.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве доставити на адресу: Хемијско-технолошка школа Суботица, Максима Горког 53, 24
000 Суботица (са назнаком „Конкурс за пријем
у радни однос”). Информације о конкурсу могу
се добити од секретара школе Мајде Кнежевић,
радним данима у периоду од 9 до 13 часова,
позивом на број 024/644-115.

ОШ „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ
24000 Суботица, Београдски пут 50
тел. 024/558-063

Наставник математике

на хрватском наставном језику

Наставник немачког језика
са 78% радног времена

УСЛОВ: поседовање одговарајућег високог образовања и то: 1) на студијама другог
Бесплатна публикација о запошљавању

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 степене 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; завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом
и ученицима; извршена психолошка процена способности за рад са децом и ученицима;
поседовање држављанства Републике Србије;
знање српског језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад; 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 кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за лице није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање. Рок за пријављивање на конкурс је
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава
која садржи: доказ о држављанству (уверење
о држављанству, односно извод из матичне
књиге рођених); оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченом образовању; доказ о
знању српског језика и језика на којем се
изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли
на тим језицима); доказ о неосуђиваности и
о непостојању дискриминаторног понашања.
Пријаве треба послати на адресу: ОШ „Иван
Милутиновић”, Београдски пут 50, 24000 Суботица. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе и преко телефона
024/558-063.

ГИМНАЗИЈА ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ
УЧЕНИКЕ „ДЕЖЕ КОСТОЛАЊИ”
У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Трг жртава фашизма 21
тел. 024/524-785

Директор

на период од четири године, активно
знање мађарског језика
УСЛОВИ: Дужност директора школе може да
обавља лице које има одговарајуће образовање тј. 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
1. тачка 1) подтачка (2), мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета.
ОСТАЛО: Поред наведених услова о врсти
и степену стручне спреме, кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом
139 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018, 10/2019 и 6/2020): да имају одговарајуће образовање; психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и
ученицима; нису осуђивани правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; држављанство Републике Србије;
да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, знање мађарског језика. Као
докази се подносе: оверена копија доказа о
стеченом одговарајућем образовању; оверена копија 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 лице није осуђивано у складу са чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања; оригинал или оверена копија уверења
привредног суда да кандидат није правоснажно осуђен за привредни преступ у вршењу
раније дужности, не старије од 30 дана; оригинал или оверена копија уверења основног
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 кривична дела одређена у
чл. 7. став 4. Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања и
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 108/2015) не
старије од 30 дана; 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, које није старије од 6 месеци на дан
објаве конкурса; оверену копију доказа да зна
мађарски језик (дипломе о стеченом средњем,
вишем или високом образовању на мађарском
језику или положеном испиту из мађарског
језика по програму одговарајуће високошколске установе); оверену копију доказа о резултатима стучно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања - достављају
лица која су претходно обављала дужност
директора; биографију са кратким прегледом
радних ангажовања; предлог програма рада
директора школе. Неблаговремена и непотпуна документација се неће разматрати. Конкурс
је отворен 15 дана од дана обљављивања у
листу „Послови” Националне службе за запошљавање. Пријаве слати на адресу: Гимназија
за талентоване ученике „Деже Костолањи” у
Суботици, Трг жртава фашизма 21, 24000
Суботица.
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Наставник у звање редовног
професора за ужу научну област
Општа економска теорија и политика
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор
економских наука, са докторском дисертацијом
из уже научне области Општа економска теорија и политика. Поред наведених услова, кандидати треба да испуне и друге услове прописане одредбама Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС” 88/17), Статута Универзитета у Новом Саду бр. 01-198/1 од 8. марта
2018. године, Статута Економског факултета у
Суботици бр. 01- 1812 од 31. маја 2018. године, са изменама и допунама од 20. децембра
2018. године, Правилника о ближим мимималним условима за избор у звања наставника на
Универзитету у Новом Саду од 3. марта 2016.
године (измене и допуне од 8. септембра 2016.
године, 22. септембра 2016. године, 1. децембра 2016. године, 8. марта 2018. године и 9.
октобра 2018. године) и Правилника о избору
наставника и сарадника Економског факултета
у Суботици бр. 01-3503 од 15. новембра 2018.
године.
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: образац подаци о кандидату пријављеном на конкурс
за избор у звање наставника Универзитета
(2. одељак реферата о пријављеним кандидатима) у штампаној форми и у електронској
форми на CD-у (Образац и Упутство су доступни на сајту Универзитета у Новом Саду www.
uns.ac.rs), биографију, фотокопију личне карте
(у случају чиповане личне карте потребно је
доставити очитану личну карту), оверене фотокопије диплома, списак радова и саме радове,
потврду о томе да лице није правоснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне
слободе, фалсификовања исправе које издаје
високошколска установа или примања мита
у обављању послова у високошколској установи, као и све остале доказе који упућују на
испуњеност услова предвиђених Законом, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и Правилницима Универзитета и Факултета. Пријаве
кандидата са прилозима подносе се Економском
факултету у Суботици, Сегедиски пут 9-11, у
року од 15 дана од дана објављивања Конкурса. Непотпуне и неблаговремено достављене
пријаве неће бити разматране. Факултет неће
враћати запримљену конкурсну документацију
кандидатима.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА
24000 Суботица, Банијска 67

Сарадник за избор у звање асистента
и заснивање радног односа из
поља Техничко-технолошке науке,
област Технолошко инжењерство,
ужа научна област Прехрамбено
инжењерство
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Технолошки факултет, уписане
докторске студије из области Прехрамбено
инжењерство, да је сваки од претходних степена студија кандидат завршио са просечном
оценом најмање осам (8) и који показује смисао за наставни рад, објављени стручни радови
у одговарајућој области и позитивна оцена за
наставно-педагошки рад од стране студената.
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Наставник за избор у звање
предавача и заснивање
радног односа из поља
Друштвено-хуманистичке науке,
област Педагошке науке, ужа научна
област Педагогија
са непуним радним временом, односно
60% норме, на одређено време
од 5 година

УСЛОВИ: филозофски факултет, група за педагогију, магистар наука или специјалиста и који
показује смисао за наставни рад, објављени
стручни радови у одговарајућој области и позитивна оцена за наставно-педагошки рад од
стране студената.

Наставник за избор у звање
предавача и заснивање радног
односа из поља Уметност, област
Музика и извођачке уметности,
ужа научна област Вокалноинструментална настава
на одређено време
од 5 година

УСЛОВИ: факултет музичке уметности или академија уметности, група музичке уметности,
магистар или основне студије, специјалиста
музички уметник, специјалиста композитор,
који показује смисао за наставни рад, објављени стручни радови у одговарајућој области и
позитивна оцена за наставно-педагошки рад од
стране студената.
ОСТАЛО: Остали услови су утврђени Законом о
високом образовању, Статутом школе, Правилником о начину и поступку стицања звања и
заснивања радног односа сарадника и наставника Школе, Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Школе и
Правилником о ужим научним, уметничким и
стручним областима школе у складу са којима ће бити извршен избор између пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поднесу: биографију са свим
битним подацима, кретање у професионалном
раду (установа, факултет, универзитет или
фирма, трајање запослења и звање - навести сва звања), списак радова, остале податке: о наставном раду; научноистраживачком,
уметничком, стручном и професионалном
доприносу; о ангажовању у развоју наставе
и других делатности високошколске установе; ваннаставним активностима; доприносу локалној и широј заједници; признањима
и наградама. Докази у овереној фотокопији:
извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, све високошколске дипломе и
додатак дипломи или нострификације диплома стечене у иностранству, доказ надлежног
органа поводом чињенице да кандидат није
под истрагом и кривично осуђиван. Конкурс је
отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве на конкурс подносе се на адресу: Висока школа струковних
студија за образовање васпитача и тренера
у Суботици, Банијска 67. Сву конкурсну документацију, као доказ о испуњености услова
конкурса, доставити и у електронској форми
(на компакт диску-CD). Упућују се кандидати
да користе Образац пријаве на конкурс који се
налази на сајту школе www.vsovsu.rs. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у обзир и бити разматране.

Посао се не чека,
посао се тражи

ШАБАЦ
ОШ „ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ”
15000 Шабац, Масарикова 136

Наставник математике

у издвојеном одељењу Варна
УСЛОВИ: да кандидат има високу стручну
спрему - VII/1 степен одговарајуће групе; да
испуњава посебне услове из чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018
- и др. закони) и уз пријаву на конкурс (формулар за пријаву на конкурс наћи на сајту МПНТР)
са кратком биографијом поднесе и доказ о: 1.
одговарајућој врсти и степену стручне спреме (оверену фотокопију дипломе); 2. потврду
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима; 3. потврду да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од намање три месеца, као и за 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 протув човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. извод из матичне књиге
рођених - оригинал или оверена фотокопија,
5. уверење о држављанству Републике Србије
- не старије од 6 месеци; 6. доказ о познавању
српског језика и језика на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Докази о испуњености услова под
тачкама 1, 3, 4, 5 саставни су део пријаве на
конкурс, доказ из тачке 2 прибавља се пре
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања
конкурса у листу „Послови”. Неблаговремене
пријаве и пријаве без доказа о испуњавању
свих услова конкурса неће се разматрати.
Пријаве слати на адресу: ОШ „Лаза К. Лазаревић” Шабац, Масарикова 136, 15000 Шабац или
лично предати у Секретаријату школе, од 08 до
14 часова.

ОШ „ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ”
15000 Шабац, Масарикова 136

Наставник разредне наставе
у издвојеном одељењу Грушић

УСЛОВИ: да кандидат има високу стручну
спрему - VII/1 степен одговарајуће групе; да
испуњава посебне услове из чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018идр. Закони) и уз пријаву на конкурс (формулар
за пријаву на конкурс - наћи на сајту МПНТР)
са кратком биографијом поднесе и доказ о: 1.
одговарајућој врсти и степену стручне спреме
(оверену фотокопију дипломе); 2. потврду о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима; 3. потврду да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од намање три месеца, као
и за 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 протув човечности и других добара
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заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; 4. извод из матичне књиге
рођених - оригинал или оверена фотокопија, 5.
уверење о држављанству Републике Србије - не
старије од 6 месеци; 6. доказ о познавању српског језика и језика на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Докази о испуњености услова под
тачкама 1, 3, 4, 5 саставни су део пријаве на
конкурс, доказ из тачке 2 прибавља се пре
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања
конкурса у листу „Послови”. Неблаговремене
пријаве и пријаве без доказа о испуњавању
свих услова конкурса неће се разматрати.
Пријаве слати на адресу: ОШ „Лаза К. Лазаревић” Шабац, Масарикова 136, 15000 Шабац или
лично предати у Секретаријату школе, од 08 до
14 часова.

ШАБАЧКА ГИМНАЗИЈА
Шабац, Масарикова 13

Наставник математике и рачунарства
и информатике
УСЛОВИ: са стеченим одговарајућим високим
образовањем на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) и то: 1) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 2) студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких области, по пропису који уређује високо
образовање почев од 10.09.2005. године или са
стеченим одговарајућим високим образовањем
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10.09.2005. године.
ОСТАЛО: Уз пријаву - одштампан попуњен
пријавни формулар (који кандидати могу преузети са званичне интернет странице Министарства просвете), на конкурс кандидат треба
да достави: 1) оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању; 2) уверење о држављанству (оригинал или оверену
фотокопију) не старије од 6 месеци; 4) извод
из матичне књиге рођених; 5) уверење да се
против кандидата не води истрага, 6) доказ
да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена чланом
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања, који издаје надлежна
полицијска управа; 7) краћу биографију. Кандидат који буде изабран дужан је да пре закључења уговора о раду достави лекарско уверење
о здравственој способности за рад са децом и
ученицима, не старије од 6 месеци. Проверу
психофизичких способности кандидата за рад
са децом и ученицима, који уђу у ужи избор,
вршиће Национална служба за запошљавање
применом стандардизованих поступака, а пре
доношења одлуке о избору. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја. Пријаве на конкурс са
потребним документима, заједно са одшампаним пријавним формуларом се достављају на
адресу школе: Шабачка гимназија Шабац, Масарикова 13, 15000 Шабац. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Контакт телефон: 015/350-286.
Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник немачког језика
са 50% радног времена

УСЛОВИ: са стеченим одговарајућим високим
образовањем на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) и то: 1) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 2) студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких области, по пропису који уређује високо
образовање почев од 10.09.2005. године или са
стеченим одговарајућим високим образовањем
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10.09.2005. године. 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,
13/2017 - одлука УС, 113/2107 и 95/2018 - аут.
тумачење), треба да испуњава и услове предвиђене чланом 139 став 1 тачка 1, 2, 3, 4. и 5. и
чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17,
27/18 - др. закон и 10/19) и посебне услове
предвиђене Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 15/13, 11/16, 2/17,
11/17 и 13/18).
ОСТАЛО: Уз пријаву - одштампан попуњен
пријавни формулар (који кандидати могу преузети са званичне интернет странице Министарства просвете), на конкурс кандидат треба
да достави: 1) оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању; 2)
уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију) не старије од 6 месеци; 4)
извод из матичне књиге рођених; 5) уверење
да се против кандидата не води истрага, 6)
доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена
чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања, који издаје
надлежна полицијска управа; 7) краћу биографију. Кандидат који буде изабран дужан
је да пре закључења уговора о раду достави
лекарско уверење о здравственој способности
за рад са децом и ученицима - не старије од
6 месеци. Проверу психофизичких способности
кандидата за рад са децом и ученицима, који
уђу у ужи избор, вршиће Национална служба
за запошљавање применом стандардизованих
поступака, а пре доношења одлуке о избору.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. Пријаве на конкурс са потребним документима,
заједно са одшампаним пријавним формуларом
се достављају на адресу школе: Шабачка гимназија Шабац, Масарикова 13, 15000 Шабац.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Контакт
телефон: 015/350-286.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖИКА ПОПОВИЋ”
Владимирци, Светог Саве бб

Наставник техничког и
информатичког образовања

у матичној школи у Владимирцима
и у издвојеном одељењу у Белотићу,
са 50% радног времена

Чистачица

у издвојеном одељењу у Белотићу,
са 55% радног времена

Домар - мајстор одржавања
са 50% радног времена

Сервирка

са 50% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова 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, 113/17 и 95/18 - аут. тумачење),
кандидати треба да испуњавају и услове прописане чланом 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” број 88/17, 27/18, 10/19, 6/20): услови
из чл. 139 Закона: 1) да имају одговарајуће
образовање (у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи и Правилником о
организацији и систематизацији послова у ОШ
„Жика Поповић” Владимирци), 2) да имају психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (доказ се доставља
при закључењу уговора о раду); 3) да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да имају држављанство Републике
Србије; 5) да знају српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да доставе:
радну биографију, попуњен пријавни формулар доступан на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању (за наставнике - лица која су
стекла академско звање мастер у обавези су да
доставе и оверен препис/фотокопију дипломе
о претходно завршеним основним академским
студијама, чистачица - основна школа - оверена копија сведочанства о завршеном осмом разреду - основној школи, домар - оверена копија
дипломе о завршеном трећем или четвртом
степену електро, грађевинске, машинске, столарске или водоинсталатерске струке, диплома
о завршеном испиту стучног оспособљавања
- ложач централног грејања, оверена копија,
сервирка - оверена копија дипломе о завршеном II, III или IV степену угоститељске струке),
уверење о неосуђиваности (оригинал или оверену фотокопију), не старије од 6 месеци; уверење о држављанству (оригинал или оверену
фотокопију), не старије од 6 месеци; извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверену
фотокопију); кандидат који није стекао образовање на српском језику доставља доказ о
знању српског језика на коме се изводи образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Конкурсна комисија коју именује
директор за спровођење конкурса утврдиће
испуњеност услова за пријем у радни однос
кандидата из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, у року од 8 дана
од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од
осам дана упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју
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врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата
који испуњавају услове за пријем у радни однос
на неодређено време у року од осам дана од
дана пријема резултата психолошке процене,
након чега ће обавити разговор са кандидатима
са листе. Решење о избору кандидата комисија
доноси у року од осам дана од дана обављеног разговора. Пријаве слати на адресу школе:
Основна школа „Жика Поповић” Владимирци, Светог Саве бб, Владимирци, или предати
непосредно у сектретаријату школе, у коверти
са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос”,
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати. Све информације могу се добити
на телефон: 015/513-134 сваким даном од 8 до
12 часова.

ПОСАВОТАМНАВСКА СРЕДЊА
ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА
15225 Владимирци, Светог Саве бб

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава услове прописане чланом 139
и чланом 140 став 1 и 2 и чланом 122 став 5
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018 др. закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о
ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 108/2015) и то: да поседује одговарајуће
образовање из члана 140 ставови 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања
стечено за наставника у подручју рада: разредне и предметне наставе у средњој школи и
стручног сарадника 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, 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; 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 није правоснажно осуђиван за
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привредни преступ у вршењу раније дужности,
против кога није покренут кривични поступак
доношењем наредбе о спровођењу истраге,
потврђивањем оптужнице којој није претходила
истрага или доношењем решења о одређивању
притвора пре подношења оптужног предлога за
наведена кривична дела; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Изабрани кандидат који нема положен испит за директора, дужан је да га положи
у року од две године од дана ступања на дужност. Уколико се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем
из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања, за директора школе може бити изабрано и лице које,
уз испуњености осталих горе наведених услова, има одговарајуће образовање из члана 140
став 3 истог закона, то јест високо образовање
стечено на студијама прво степена (основне
академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије) или на студијама у
трајању од три године, или више образовање,
за наставника те врсте школе, дозволу за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора школе и најмање десет година рада у установи на
пословима васпитања и образовања, након
стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву
на конкурс (својеручно потписану) кандидат
доставља: биографију са кратким прегледом
кретања у служби и предлогом програма рада
директора школе за време трајања мандата:
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оверену фотокопију
документа о положеном испиту за лиценцу,
односно стручном испиту за наставника, педагога или психолога (дозвола за рад), потврду о
радном стажу у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (оригинал), уверење из
надлежне службе Министарства унутрашњих
послова да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена
у условима за избор директора, издато након
објављивања конкурса; уверење основног суда
да против кандидата није покренут кривични
поступак доношењем наредбе о спровођењу
истраге, потврђивањем оптужнице којој није
преходила истрага или доношењем решења о
одређивању притвора пре доношења оптужног
предлога - за наведена кривична дела, издато
након објављивања конкурса; уверење привредног суда да није правноснажно осуђен за
привредни преступ у вршењу раније дужности,
не старије од 30 дана; уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци),
извод из матичне књиге рођених са холограмом
(оригинал или оверену фотокопију; лекарско
уверење, не старије од шест месеци, да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (оригинал или оверена копија); извештај просветног
саветника као доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (уколико
је кандидат имао појединачни стручно- педагошки надзор), уколико нема овај извештај,
кандидат доставља краћу изјаву на околности недостављања извештаја; доказ о резултатима стручно- педагошког надзора школе и
оцену спољашњег вредновања доставља кандидат на конкурсу који је претходно обављао
дужност директора школе: оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора установе (пријава која не садржи уверење о
положеном испиту за директора установе неће
се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат
ће бити у обавези да у законском року положи
испит за директора школе); уколико кандидат
није стекао одговарајуће образовање на српском језику, у обавези је да достави доказ да је

положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе. Рок за
пријављивање кандидата је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве са потребном
документацијом достављају се непосредно
секретаријату школе или поштом на адресу:
Посавотамнавска средња школа са домом ученика, Светог Саве бб, 15225 Владимирци, са
назнаком „Пријава на конкурс за директора”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Школа нема обавезу враћања конкурсне документације. Ближа обавештења могу
се добити на телефон школе 015/514-837.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ШАБАЦ
15000 Шабац, Бањичких жртава 2

Наставник практичне наставе
у подручју рада Саобраћај инструктор вожње
УСЛОВИ: 1. стечено одговарајуће високо образовање у складу са чланом 140 и одговарајуће
образовање у складу са чланом 141 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
- др. закони, 10/2019 и 6/2020): на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије); на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.г.; на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне студије
и специјалистичке струковне студије), студије у
трајању од три године или више образовање;
средње образовање (пети степен) и положен
специјалистички испит и петогодишње радно искуство у струци стеченим после специјалистичког испита; 2. сва лица морају да имају
претходно положен специјалистички испит
за возача моторних возила - инструктора или
инструктора вожње; 3. испуњеност услова у
складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама; 4. психичка,
физичка и здравствена способност за рад са
децом и ученицима; 5. неосуђиваност у складу
са чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 88/2018, 27/208 - др. закони,
10/2019 и 6/2020), а то је непостојање правоснажне пресуде 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
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; 6.
држављанство Републике Србије; 7. познавање
српског језика и језика на којем остварује образовно-васпитни рад.

Референт за финансијскорачуноводствене послове
са 50% радног времена

УСЛОВИ: 1. стечено средње образовање (IV
степен) - средње економске школе или гимназије; 2. психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 3. неосуђиваност у складу са чланом 139 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2018,
27/208 - др. закони, 10/2019 и 6/2020), а то је
непостојање правоснажне пресуде за кривично
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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 примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. држављанство Републике Србије; 5. познавање српског језика и језика на којем остварује образовно-васпитни рад;
6. знање рада на рачунару.

Техничар одржавања
информационих система
и технологија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: 1. стечено средње образовање (IV степен); 2. психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 3. неосуђиваност у складу са чланом 139 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2018,
27/208 - др. закони, 10/2019 и 6/2020), а то је
непостојање правоснажне пресуде 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 примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. држављанство Републике Србије; 5. познавање српског језика и језика на којем остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који кандидат
може преузети са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја РС, кандидат подноси доказ о степену и врсти образовања, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) и доказ о неосуђиваности - уверење из казнене евиденције
надлежне полицијске управе (не старије од 6
месеци од дана објављивања конкурса). Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од
осам дана упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Доказ о психофизичкој способности кандидата
прибавља се пре закључења уговора о раду.
Сва документа кандидати прилажу као оверене копије или у оригиналу, а неблаговремене
и непотпуне пријаве комисија неће разматрати. Пријаве са потребном документацијом се
достављају у конкурсном року од 8 дана од
дана објављивања, на адресу: Техничка школа
Шабац, Бањичких жртава 2, 15000 Шабац.

УЖИЦЕ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НЕВЕН”
31250 Бајина Башта, Вука Караџића 34
тел. 031/864-188

Директор

и 2. Закона о основама система образовања и
васпитања за васпитача и стручног сарадника
на студијама другог степена (мастер акасемске
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; дозволу за
рад наставника, вапитача и стручног сарадника,
обуку и положен испит за директора установе и
најмање осам година на пословима васпитања
и образовања након стеченог одговарајућег
образовања. За директора предшколске установе може бити изабрано лице које је стекло
одговарајуће образовање предвиђено чл. 140
став 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; дозволуа за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен
испит за директора установе и најмање десет
година на пословима васпитања и образовања
након стеченог одговарајућег образовања. Кандидат мора да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 139 став 1. тачка 3) Закона
о основама система образовања и васпитања;
држављанство Републике Србије. Директор
установе се бира на период од четири године, мандат директора тече од дана ступања
на дужност. Уз пријаву доставити: биографске
податке, диплому о стеченом образовању (оверену фотокопију), дозволу за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника - лиценца,
потврду о радном искуству у области образовања и васпитања, доказ о положеном испиту за директора установе уколико је положио
испит, доказ о резултатима стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања доставља само кандидат који је претходно обављао дужност директора установе, доказ
о резултатима стручно-педагошког надзора о
раду кандидат (извештај просветног саветника)
ако га поседује, извод из матичне книге рођених, уверење о држављанству, доказ о општој
здравственој способности - лекарско уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом доставља само изабрани
кандидат пре потписивања уговора; уверење
да се против кандидата не води истрага, нити
да је подигнута оптужница прибавља установа; потврду МУП-а о неосуђиваности издату
према подацима из казнене евиденције. Рок
за пријављивање кандидата на конкурс је 15
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве
на конкурс заједно са потребном документацијом, односно доказима о испуњавању услова
за директора установе доставити у затвореној
коверти са назнаком „Конкурс за директора” у
назначеном року, лично или поштом на адресу
установе. Неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Додатне информације се могу
добити код секретара установе или на тел.
031/864-188.

ОСНОВНА ШКОЛА „ПЕТАР ЛЕКОВИЋ”
31210 Пожега, Петра Лековића 1
тел. 031/811-176

1. Наставник математике
2. Наставник физике

са 60% радног времена

3. Наставник музичке културе
са 65% радног времена

на период од четири године

4. Наставник немачког језика

УСЛОВИ: За директора предшколске установе
може бити изабрано лице које је стекло одговарајуће образовање предвиђено чл. 140 став 1.

5. Домар - мајстор одржавања ложач

Бесплатна публикација о запошљавању

са 56% радног времена

6. Чистачица

са 90% радног времена
УСЛОВИ: Услови за наставнике: кандидати од
тачке 1. до тачке 4 треба да испуњавају услове из члана 139, 140 и 142 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19
и 6/20) и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи „Службени гласник РС - Просветни
гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18, 11/19 и 2/2020),
и то: 1. да кандидат 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 или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за кога није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик на којем
остварује образовно-васпитни рад. Услови за
кандидате - домар/мајстор одржавања - ложач
и чистачица: Кандидати од тачке 5 до тачке 6
треба да испуњавају услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („ Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18др. Закон, 10/19 и 6/20): 1. да кандидат 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 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 његаније, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да
има држављанство Републике Србије; 5. да зна
српски језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Поред наведених услова кандидати
треба да испуњавају услове из Правилника о
организацији и систематизацији послова у ОШ
„Петар Лековић” Пожега: домар/мајстор одржавања- ложач средња стручна спрема-електро,
столарске, машинбраварске или инсталатерске
струке, као и положен испит за руковаоца парних котлова чистачица: први степен стручне
спреме, односно завршена основана школа.
ОСТАЛО: Сви кандидати попуњавају формулар
за пријем у радни однос у установи образовања
и васпитања који се налази на званичној интернет страници Министраства просвете, науке и
технолошког развоја. Уз одштампан образац
пријавног формулара кандидати достављају и:
кратку биографију (CV); оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; потврду или уверење о неосуђиваности
(не старије од 6 месеци); уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци
(оригинал или оверену копију); извод из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал
или оверену копију; кандидат (односи се само
за наставнике) који има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
доставља одговарајућу потврду / уверење високошколске установе о броју остварених бодова, односно положеним испитима из педагогије
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и психологије, односно уверење о положеном
стручном испиту/ испиту за лиценцу. Кандидат
који нема образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина је обавезан
да га стекне у року од једне, а највише две
године од дана пријема у радни однос, као и
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, доказ о знању српског
језика на коме се изводи образовно-васпитни
рад у школи се доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику.
Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће
упућени на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима у Националну службу за запошљавање која ће извршити процену
применом стандардизованих поступака. Лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима кандидат подноси пре закључења уговора
о раду. Пријаве на конкурс поднети лично или
слати на адресу Основна школа „Петар Лековић”, 31210 Пожега, Петра Лековића 1, са назнаком „За конкурс”. Рок за подношење пријава
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање. Пријава и приложена документација се не враћају.

ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА
КРАЉА ПЕТРА II
31000 Ужице, Димитрија Туцовића 171
тел. 031/513-467

Наставник предметне наставе наставник немачког језика
у матичној школи

Наставник предметне наставе наставник математике
са 88,88% радног времена,
у ИО Стапари

Наставник предметне наставе наставник математике
са 88,88% радног времена,
у матичној школи

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да поседује одговарајуће образовање (врсту и степен стручне спреме) у складу
са чл. 140 и 141. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” број
88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) и чланом
3. Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („ Сл. гласник РС - Просветни гласник”
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019 и 2/20); 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.
Поред напред наведених услова кандидат треба
да испуњава и следеће услове: да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 139 став 1. тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и
језик на којем се остварује образовано- васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Минис-
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тарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију, тј.доказе о испуњености услова, заједно са попуњеним и одштампаним пријавним формуларом достављају установи и то: у погледу стручне спреме (оригинал
или оверене фотокопије дипломе о стеченом
одговарајућем образовању), доказ да кандидат
има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања (оверена фотокопија уверења
високошколске установе да кандидат испуњава
услове из члана 142. став 1. Закона о основама
система образовања и васпитања или оверена
фотокопија уверења високошколске установе о
положеним испитима из педагогије и психологије или оверена фотокопија уверења, односно
потврде о положеном испиту за лиценцу за рад
наставника, васпитача или стручних сарадника или оверен препис или оверена фотокопија
уверења о положеном стручном испиту), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци),
извод из матичне књиге рођених (не старији од
6 месеци, уверење или потврду о неосуђиваности (не старији од 6 месеци), доказ о знању
језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на том језику, пошто се
сматра да они познају језик на којем се изводи образовно-васпитни рад), биографију (CV).
Доказ о здравственој способности за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови” непосредно у секретаријату школе
или поштом на адресу: Прва основна школа
краља Петра II, Димитрија Туцовића 171, 31000
Ужице, са назнаком: „За конкурс ___________
(назначити за које радно место се конкурише)”.
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 применом стандардизованих тестова. Одлуку о избору кандидата донеће конкурсна комисија након што
добије резултате психолошке процене кандидата, у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Непотпуне, неуредне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације могу се добити на
телефон: 031/513-467.

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; 4) да
имају држављанство Републике Србије; 5) да
знају језик на коме се остварује образовно васпитни рад- српски језик. Кандидати уз пријаву
на конкурс треба да доставе: оверену копију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању
и оверену фотокопију додатка диплома; доказ
о образовању из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (оверена фотокопија доказа који издаје високошколска установа); уверење о држављанству (оригинал или
копија не старија од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или копија не старија од 6 месеци); оригинал или оверену копију
уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела уз члана
139 став 1. тачка 3. Закона о основама система образовања и васпитања; доказ о знању
српског језика подносе само кандидати који су
стекли одговарајуће образовање на дргом језику; попуњен формулар са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и техниологије. Комисија утврђује испуњеност услова кандидта за пријем у радни однос, у року од
осам дана од дана истека рока за пријем пријава, а кандидати који су изабрани у ужи избор,
у року од осам дана упућују се на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Кандидат који буде изабран, пре
потписивања уговора о раду, дужан је да достави уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности са децом. Пријаве са потребном документацијом слати на горе наведену
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

ВАЉЕВО

Наставник енглеског језика
са 60% радног времена

ОШ „МИЛАН МУЊАС”

14210 Уб, Вука Караџића 25
тел. 014/411-837

Наставник хемије

са 70% радног времена
УСЛОВИ: За наставнике под поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у члану 24. став 1. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,
13/2017 - Одлука УС и 113/2017, кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене
чланом 139 став 1. тачка 1, 2, 3, 4. и 5. и чланом 140 став 1. и 2. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/17 и 27/18, 10/19 и 6/20) и услове утврђене 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 и 13/2018): 1) да имају одговарајуће образовање; 2) 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

УСЛОВИ: За наставнике под поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у члану 24. став 1. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,
13/2017 - Одлука УС и 113/2017, кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене
чланом 139 став 1. тачка 1, 2, 3, 4. и 5. и чланом 140 став 1. и 2. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/17 и 27/18, 10/19 и 6/20) и услове утврђене 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 и 13/2018): 1) да имају одговарајуће образовање; 2) 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
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и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да
имају држављанство Републике Србије; 5) да
знају језик на коме се остварује образовно васпитни рад- српски језик. Кандидати уз пријаву
на конкурс треба да доставе: оверену копију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању
и оверену фотокопију додатка диплома; доказ
о образовању из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (оверена фотокопија доказа који издаје високошколска установа); уверење о држављанству (оригинал или
копија не старија од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или копија не старија од 6 месеци); оригинал или оверену копију
уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела уз члана
139 став 1. тачка 3. Закона о основама система образовања и васпитања; доказ о знању
српског језика подносе само кандидати који су
стекли одговарајуће образовање на дргом језику; попуњен формулар са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и техниологије. Комисија утврђује испуњеност услова кандидта за пријем у радни однос, у року од
осам дана од дана истека рока за пријем пријава, а кандидати који су изабрани у ужи избор,
у року од осам дана упућују се на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Кандидат који буде изабран, пре
потписивања уговора о раду, дужан је да достави уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности са децом. Пријаве са потребном документацијом слати на горе наведену
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

Наставник физике

са 90% радног времена
УСЛОВИ: За наставнике под поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у члану 24. став 1. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,
13/2017 - Одлука УС и 113/2017, кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене
чланом 139 став 1. тачка 1, 2, 3, 4. и 5. и чланом 140 став 1. и 2. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/17 и 27/18, 10/19 и 6/20) и услове утврђене 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 и 13/2018): 1) да имају одговарајуће образовање; 2) 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 да за њих није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да
имају држављанство Републике Србије; 5) да
знају језик на коме се остварује образовно васпитни рад- српски језик. Кандидати уз пријаву
Бесплатна публикација о запошљавању

на конкурс треба да доставе: оверену копију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању
и оверену фотокопију додатка диплома; доказ
о образовању из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (оверена фотокопија доказа који издаје високошколска установа); уверење о држављанству (оригинал или
копија не старија од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или копија не старија од 6 месеци); оригинал или оверену копију
уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела уз члана
139 став 1. тачка 3. Закона о основама система образовања и васпитања; доказ о знању
српског језика подносе само кандидати који су
стекли одговарајуће образовање на дргом језику; попуњен формулар са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и техниологије. Комисија утврђује испуњеност услова кандидта за пријем у радни однос, у року од
осам дана од дана истека рока за пријем пријава, а кандидати који су изабрани у ужи избор,
у року од осам дана упућују се на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Кандидат који буде изабран, пре
потписивања уговора о раду, дужан је да достави уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности са децом. Пријаве са потребном документацијом слати на горе наведену
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

Наставник физичког и здравственог
васпитања
са 75% радног времена

УСЛОВИ: За наставнике под поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у члану 24. став 1. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,
13/2017 - Одлука УС и 113/2017, кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене
чланом 139 став 1. тачка 1, 2, 3, 4. и 5. и чланом 140 став 1. и 2. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/17 и 27/18, 10/19 и 6/20) и услове утврђене 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 и 13/2018): 1) да имају одговарајуће образовање; 2) 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 да за њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да имају
држављанство Републике Србије; 5) да знају
језик на коме се остварује образовно васпитни
рад- српски језик. Кандидати уз пријаву на конкурс треба да доставе: оверену копију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању и оверену фотокопију додатка диплома; доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након дипломирања

од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова (оверена фотокопија доказа који
издаје високошколска установа); уверење о
држављанству (оригинал или копија не старија
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених
(оригинал или копија не старија од 6 месеци);
оригинал или оверену копију уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе да
лице није осуђивано правоснажном пресудом
за кривична дела уз члана 139 став 1. тачка 3.
Закона о основама система образовања и васпитања; доказ о знању српског језика подносе само кандидати који су стекли одговарајуће
образовање на дргом језику; попуњен формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и техниологије. Комисија
утврђује испуњеност услова кандидта за пријем
у радни однос, у року од осам дана од дана
истека рока за пријем пријава, а кандидати који
су изабрани у ужи избор, у року од осам дана
упућују се на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Кандидат
који буде изабран, пре потписивања уговора о
раду, дужан је да достави уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности са децом.
Пријаве са потребном документацијом слати на
горе наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Чистачица

за рад у издвојеном одељењу у
Новацима, са 60% радног времена
УСЛОВИ: За радно место чистачица, кандидати
треба: 1) да имају завршено основно образовање - достављају сведочанство о завршеној
основној школи; 2) да имају психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима- уверење се доставља пре закључења
уговора о раду; 3) да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њих није, у складу са законом,
утврђено, дискриминаторно понашање- као
доказ достављају оригинал или оверену копију
уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе; 4) да имају држављанство Републике Србије - као доказ достављају оригинал
или оверену копију не старију од 6 месеци и
достављају извод из књиге рођених оригинал
или оверену копију не старију од 6 месеци. Уз
пријаву достављају попуњен формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и техниологије. Пријаве са потребном
документацијом слати на горе наведену адресу.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.

ОШ „ВЛАДИКА НИКОЛАЈ
ВЕЛИМИРОВИЋ”
14000 Ваљево, Сувоборска 48
тел. 014/222-279

Наставник математике
са 66% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) да има одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер
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Наука и образовање

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
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник - Просветни гласник РС”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018, 11/2019 и 2/2020); 3) да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 4) 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 мита или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 5) да има држављанство Републике
Србије; 6) да зна српски језик и језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати треба да доставе: 1) својеручно потписану
пријаву на конкурс са основним биографским
подацима; 2) 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; 3) оверену фотокопију дипломе или уверења о дипломирању; 4) уверење о држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал или
оверену фотокопију); 5) оригинал или оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених;
6) извод из казнене евиденције као доказ о неосуђиваности за горе наведена кривична дела и
да није утврђено дискриминаторно понашање,
које издаје надлежна полицијска управа МУП-а
(не старије од 6 месеци); 7) 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 горе наведену адресу школе, са
назнаком „Пријава на конкурс за радно место
наставника математике”.

ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА
14000 Ваљево, Вука Караџића 3
тел. 014/221-622

Техничар одржавања
информационих система и
технологија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Уз пријаву кандидати треба да приложе: кратку биографију; оверену фотокопију
дипломе; потврду да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
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изречена безусловна казна 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; извод
из матичне књиге рођених (оверену фотокопију или оригинал); уверење о држављанству
(оверену фотокопију или оригинал), не старије
од 6 месеци; пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја РС; уколико кандидат није стекао основно, 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. Поред општих услова (члан 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
број 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020) кандидати за радно место техничар одржавања
информационих система и технологија, морају
испуњавати и посебне услове предвиђене Правилником о организацији и систематизацији
послова у Ваљевској гимназији и то: оверену
фотокопију дипломе о завршеној средњој школи (IV степен); доказ или изјаву о поседовању
знања софтвера и хардвера, рада у Windows и
Linux окружењу, Интернета, рачунарских мрежа; доказ - потврду послодавца о искуству у
обављању послова сервисирања, поправке и
склапања рачунара у трајању од најмање 6
месеци; оверену фотокопију возачке дозволе Б
категорије. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве се подносе на
горе наведену адресу.

В РА Њ Е
ОСНОВНА ШКОЛА
„АБДУЛАХ КРАШНИЦА”
Миратовац, 17523 Прешево

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано
лице које испуњава следеће услове прописане
чл. 122, 139 и које: поседује одговарајуће високо образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања, то
јест високо образовање стечено: 1) на студијама другог степена - мастер академске студије,
мастер струковне студије или специјалистичке академске студије (студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета;
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука, у ком случају је неопходна завршеност студија првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета); или 2) на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године, за
наставника основне школе, педагога или психолога; да поседује дозволе за рад (лиценце)
наставника и стручног сарадника; лиценца 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); да поседује психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима;
држављанство Републике Србије; да има знање
српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, нити за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију; непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу
са законом; да има најмање осам година рада
на пословима образовања и васпитања у установи за образовање и васпитање, након стеченог одговарајућег образовања. Уколико се на
конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања, за директора школе може бити изабрано и лице које, уз испуњеност осталих горенаведених услова, има одговарајуће образовање
из члана 140 став 3 истог закона, то јест високо
образовање стечено на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и
специјалистичке струковне студије) или на студијама у трајању од три године, или више образовање, за наставника те врсте школе, дозволу
за рад наставника и стручног сарадника, обуку
и положен испит за директора установе и најмање десет година рада на пословима васпитања и образовања у установи, после стеченог
одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба
да приложе: доказ о држављанству (уверење
о држављанству и извод из матичне књиге
рођених); диплому или оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ
о знању српског језика и језика на којем се
изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли
на тим језицима); уверење или оверен препис/
фотокопију документа о положеном испиту за
лиценцу, односно стручном испиту; потврду о
радном искуству у школи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; доказ о неосуђиваности
правоснажном пресудом за кривична дела (не
старије од 6 месеци); доказ да против кандидата није покренут кривични поступак (не
старије од 6 месеци); доказ о резултатима
стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања (само кандидати који
су претходно обављали дужност директора
установе); оверен препис/фотокопију лиценце
за директора установе (ако је кандидат поседује); лекарско уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са ученицима (не старије од 6 месеци); преглед кретања у служби - преглед кретања у служби са
биографским подацима (необавезно); доказе о
својим стручним и организационим способностима (необавезно). Сви документи морају бити
у оригиналу или овереној фотокопији. Рок за
пријављивање кандидата је 15 дана од дана
објављивања конкурса, са назнаком: „Конкурс
за директора”. Непотпуне и неблаговремене пријеве неће бити разматрене. Пријава се
достављају непосредно школи или поштом на
адресу ОШ „Абдулах Крашница”, 17523 Прешево, Миратовац. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе и преко
телефона: 017/7676-100.
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ОСНОВНА ШКОЛА „МИЂЕНИ”
Церевајка, 17523 Прешево
тел. 066/503-1692

Наставник српског језика
као нематерњег језика
Наставник српског језика
као нематерњег језика

ВРШАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЧАРОЛИЈА”
26300 Вршац, Ђуре Јакшића 3
тел. 013/831-700

Васпитач

са 61,11% од укупне радне норме

11 извршилаца

Наставник албанског језика
и књижевности

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла
васпитача може бити примљен кандидат који
испуњава следеће услове: 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 васпитач;
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
има држављанство Републике Србије. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити узете у разматрање. Потпуном пријавом
сматра се пријава која садржи: пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја; потписана
биографија кандидата; доказ о стеченом образовању (оверен препис или оверену фотокопију
дипломе или уверења); доказ о држављанству
Републике Србије (оригинал / оверена копија
уверење о држављанству); фотокопија извода
из матичне књиге рођених, оригинал / оверена
копија уверења о неосуђиваности. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: дипл. правник Миљана Ђура, секретар установе, контакт телефон: 013/831-700. Пријаве
треба слати на адресу: Предшколска установа
„Чаролија” Вршац, Ђуре Јакшића 3.

са 94,44% од укупне радне норме
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примлено лице из става 1. под условима пропиосаним законом и то: а) да има
одговарајуће високо образовање прописано
чланом 140 став 1. Закона о основама система образовања и васпитања (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). б) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
ученицима; в) да није осуђен правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајање од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиља у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злоставлање малолетног
лица, за кривично дело примања или давања
мита; за кривично дело из групе полне слободе, против права саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународном правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за кога није у складу са законом,
утврђено дискриминатовно понашање - доказ
се прибавља код полицијске управе Врање;
г) да има држављанство Републике Србије;
д) да зна српски и језик и језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад; Докази
о испуњености услова из става 2а) в) г) и д)
саставни су део пријаве на конкурс и подносе
се у виду оверених фотокопија, које не могу
бити старије од шест месеци од дана подношења пријаве а доказ о испуњености услова
из става 2б) овог конкурса прибавља се пре
закључења уговора о раду. Уз пријаву на
конкурс кандидати су дужни да се приложе
одговарајућу документацију којом се доказује
испуњеност прописаних услова и то: оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајучем
образовању, уверење о држављанству, уверење о неосуђиваности, доказ да зна српски
и језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. 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. Пријаве на конкурс могу се подносити
у року од 8 (осам) 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 наком добијања резултата психолошке процене у року од осам дана
од дана обављеног разговор са кандидатима.
Пријавни формулар и потребну документацију треба послати на адресу Основне школе
„Миђени”, Село Церевајка, 17523 Прешево.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на телефон: 066/5031692. Напомена: настава за радна места се
обавља на албанском језику.
Бесплатна публикација о запошљавању

Медицинска сесетра - васпитач
7 извршилаца

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла медицинска сестра - васпитач, може бити
примљен кандидат који испуњава следеће
услове: више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог
степена (основне струковне студије или специјалистичке струковне студије), на којима је
оспособљено за рад са децом јасленог узраста;
или средње образовање са звањем медицинска сестра - васпитач; има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом; није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних

дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство
Републике Србије. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава
која садржи: пријавни формулар са интернет
сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја; потписану биографију кандидата; доказ о стеченом образовању (оверен
препис или оверену фотокопију дипломе или
уверења); доказ о држављанству Републике
Србије (оригинал / оверена копија уверење о
држављанству); фотокопију извода из матичне књиге рођених, оригинал / оверена копија
уверења о неосуђиваности. Лице задужено за
давање обавештења о јавном конкурс: дипл.
правник Миљана Ђура, секретар установе,
контакт телефон: 013/831-700. Пријаве треба
слати на адресу: Предшколска установа „Чаролија”, Вршац, Ђуре Јакшића 3.

Помоћни кувар
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла
помоћни кувар, може бити примљен кандидат
који испуњава следеће услове: средње образовање, са занимањем кувар; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом; 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 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 кога није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; има држављанство Републике Србије. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава
која садржи: пријавни формулар са интернет
сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја; потписану биографију кандидата; доказ о стеченом образовању (оверени
препис или оверену фотокопију дипломе или
уверења); доказ о држављанству Републике
Србије (оригинал / оверена копија уверење о
држављанству); фотокопију извода из матичне књиге рођених, оригинал / оверена копија
уверења о неосуђиваности. Лице задужено за
давање обавештења о јавном конкурс: дипл.
правник Миљана Ђура, секретар установе, контакт телефон: 013/831-700. Пријаве треба слати на адресу: Предшколска установа „Чаролија”
Вршац, Ђуре Јакшића 3.

Мајстор одржавања
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла
мајстор одржавања, може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: средње
образовање; положен стручни испит за рад
са судовима под притиском (за послове руковања постројењем у котларници); поседовање
возачке дозволе Б категорије и 1 година радног искуства на пословима столара / техничког
одржавања и руковања постројењем у котрларници; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело
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за које је изречена безусловна казна затворау трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство Републике
Србије. Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања конкурса у Публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити узете у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи:
пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
потписану биографију кандидата, доказ о стеченом образовању (оверен препис или оверену
фотокопију дипломе или уверења); уверење о
положеном стручном испиту за рад са судовима
под притиском; копију возачке дозволе; доказ
о радном искуству на пословима столара / техничког одржавања и руковања постројењем у
котларници; доказ о држављанству Републике
Србије (оригинал / оверена копија уверење о
држављанству); фотокопију извода из матичне књиге рођених; оригинал / оверена копија
уверења о неосуђиваности. Лице задужено за
давање обавештења о јавном конкурс: дипл.
правник Миљана Ђура, секретар установе, контакт телефон: 013/831-700. Пријаве треба слати на адресу: Предшколска установа „Чаролија”
Вршац, Ђуре Јакшића 3.

Референт за финансијскорачуноводствене послове
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла референт за финансијско рачуноводствене
послове, може бити примљен кандидат који
испуњава следеће услове: средње образовање
економског смера; познавање рада на рачунару;
познавање захтева система управљања квалитетом; једна година радног искуства на пословима рачуноводства; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом; није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за кога није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
има држављанство Републике Србије; Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
узете у разматрање. Потпуном пријавом сматра
се пријава која садржи: пријавни формулар са
интернет сајта Министарства просвете, науке
и технолошког развоја; потписану биографију
кандидата; доказ о стеченом образовању (оверен препис или оверену фотокопију дипломе
или уверења); доказ о радном искуству; доказ
о држављанству Републике Србије (оригинал
/ оверена копија уверење о држављанству);
фотокопију извода из матичне књиге рођених;
оригинал / оверена копија уверења о неосуђиваности. Лице задужено за давање обавештења
о јавном конкурс: дипл. правник Миљана Ђура,
секретар установе, контакт телефон: 013/831700. Пријаве треба слати на адресу: Предшколска установа „Чаролија” Вршац, Ђуре Јакшића 3.
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Референт за правне, кадровске и
административне послове
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла
референт за правне, кадровске и административне послове, може бити примљен кандидат
који испуњава следеће услове: средње образовање; познавање рада на рачунару у Microsoft
Office и коришћење интернета; најмање три
године радног стажа на административним
пословима; организационе способности; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 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 међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
има држављанство Републике Србије. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити узете у разматрање. Потпуном пријавом
сматра се пријава која садржи: пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја; потписана
биографија кандидата; доказ о стеченом образовању (оверени препис или оверену фотокопију дипломе или уверења); доказ о радном
искуству; доказ о држављанству Републике
Србије (оригинал / оверена копија уверење о
држављанству); фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал / оверена копија
уверења о неосуђиваности. Лице задужено за
давање обавештења о јавном конкурс: дипл.
правник Миљана Ђура, секретар установе, контакт телефон: 013/831-700. Пријаве треба слати на адресу: Предшколска установа „Чаролија”
Вршац, Ђуре Јакшића 3.

Спремачица

8 извршилаца
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла спремачице може бити примљен кандидат
који испуњава следеће услове: основна школа;
познавање прописа у вези са хигијеном (дезинсекција и дератизација и др.); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом; није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за кога није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; има држављанство Републике Србије. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава
која садржи: пријавни формулар са интернет
сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја; потписану биографија кандидата; доказ о стеченом образовању (оверени
препис или оверену фотокопију дипломе или
уверења); доказ о држављанству Републике
Србије (оригинал / оверена копија уверење о

држављанству); фотокопију извода из матичне књиге рођених; оригинал / оверену копију
уверења о неосуђиваности. Лице задужено за
давање обавештења о јавном конкурс: дипл.
правник Миљана Ђура, секретар установе, контакт телефон: 013/831-700. Пријаве треба слати на адресу: Предшколска установа „Чаролија”
Вршац, Ђуре Јакшића 3.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЧАРОЛИЈА”
26300 Вршац, Ђуре Јакшића 3
тел. 013/831-700

Васпитач

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен
кандидат који испуњава следеће услове: 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 васпитач; има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
има држављанство Републике Србије. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити узете у разматрање. Потпуном пријавом
сматра се пријава која садржи: пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја; потписану
биографија кандидата; доказ о стеченом образовању (оверени препис или оверену фотокопију дипломе или уверења); доказ о држављанству Републике Србије (оригинал / оверена
копија уверења о држављанству); фотокопију
извода из матичне књиге рођених, (оригинал
/ оверена копија уверења о неосуђиваности).
Лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу: дипл. правник Миљана Ђура, секретар установе, телефон: 013/831-700. Пријаве
слати на адресу: Предшколска установа „Чаролија” Вршац, Ђуре Јакшића 3.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МАРКО СТОЈАНОВИЋ”
26348 Врачев Гај, Марко Стојановић 222
тел. 013/856-197

Секретар школе

рад у матичној школи у Врачев Гају
УСЛОВИ: може се засновати радни однос са
лицем које испуњава услове прописане чланом
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања и које је стекло образовање
у складу са Правилником о степену и врсти
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образовања наставника и стручних сарадника („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр.
2/20). Поред општих услова предвиђених Законом, кандидати треба да испуњавају следеће
посебне услове: да имају психичку и физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да нису правоснажном пресудом
осуђивани за кривична дела 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 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; да имају држављанство Републике Србије; да знају српски језик и
језик на којем се остварује васпитно-образовни рад. Кандидат је дужан да попуни пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, који у штампаној форми доставља уз
конкусрну документацију. Уз пријаву кандидати прилажу: извод из матичне књиге рођених,
односно венчаних уколико је настала промена
презимена (оригинал или оверена фотокопија,
не старија од 6 месеци); уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци); оверене фотокопије дипломе о завршеним нивоима студија из области
за које је конкурс објављен, не старије од 6
месеци; биографију у штампаном облику; уверење надлежне полицијске управе да против
њих није изречена правноснажна пресуда. Кандидат који буде изабран, уколико нема положен стручни испит за секретара школе, дужан
је исти да положи у року од 2 године од дана
заснивања радног односа на неодређено време. Доказ да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност са децом и ученицима
- лекарско уверење, подноси се пре закључења
уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријавни формулар са потребном документацијом може се донети лично
или доставити поштом у затвореној коверти
на адресу: Основна школа „Марко Стојановић”
Врачев Гај, Марка Стојановића 222, контакт
телефон: 013/856-197. За радна места секретара школе лица која нису стекла образовање на
српском језику, достављају доказ да су стекли
средње, више или високо образовање на језику
на коме се остварује образово-васпитни рад (на
српском) или су положили испит из тог језика
по програму одговарајуће високошколске установе. Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о
општем управном поступку („Службени гласник
РС”, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и
обрађује личне податке о чињеницама о којима
се води службена евиденција, осим ако странка
изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Потребно је да учесник конкурса, поред документације коју доставља у писаној изјави наведе за коју се од предвиђених могућности опредељује, да орган прибави податке о којима се
води службена евиденција (у овој изјави мора
навести име и презиме, датум рођења, ЈМБГ и
име родитеља) или да ће то кандидат учинити
сам. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање.

Национална служба
за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ „ЈЕЛЕНА ВАРЈАШКИ”
26300 Вршац, Жарка Зрењанина 22
тел. 013/839-832, 013/837-307

Наставник физичког васпитања
у посебним условима

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава поред
општих услова прописаних чланом 24 Закона
о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука
УС, 113/2017) и услове прописане чланом 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/18, 10/19, 6/2020), и то: а) да има одговарајуће високо образовање у складу са чланом
140 Закона о основама система образовања и
васпитања и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018 и 11/2019) и Правилником о
врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним
школама за ученике лако ментално ометене у
развоју („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 1/95, 24/2004, 10/2009 и 2/2012), односно да је стекао 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, односно да је: 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 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; б) има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; в) није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 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 дискриминитарно понашање; г) има држављанство Републике Србије, д) зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад (односи
се на кандидате који образовање нису стекли
на српском језику). Сви 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 пријемни формулар (са званичне интернет странице) потребно је доставити школи: 1) пропратно писмо и
радну и личну биографију са адресом и контакт
телефоном - CV, 2) оверену фотокопију дипломе
одговарајућег степена и врсте стручне спреме
(оверену фотокопију да није старија од годину дана) - кандидат који има високо образовање стечено на студијама другог степена доставља оверену копију дипломе другог степена
и оверену копију дипломе основних академских
студија, 3) уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична дела
из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (оригинал
или оверена фотокопија и да није старије од
годину дана) из МУП-а, 4) извод из матичне
књиге рођених издат на прописаном обрасцу са
холограмом (оригинал или оверена фотокопија
да није старије од годину дана), 5) уверење о
држављанству (оригинал или оверена фотокопија не старија од годину дана), 6) 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. Докази о испуњености услова из
тачке 5а), в), г) и д) достављају се уз пријаву,
а доказ о испуњености услова из тачке 5 б) ове
одлуке прибавља се пре закључења уговора о
раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Додатне информације се могу добити на
телефон: 013/839-832, 013/837-307. Пријаве на
конкурс са траженом документацијом могу се
поднети лично или поштом на адресу: ШОСО
„Јелена Варјашки”, Жарка Зрењанина 22, 26300
Вршац.

Медицински техничар - неговатељ
у посебним условима

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава поред
општих услова прописаних чланом 24 Закона
о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС,
113/2017) и услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18,
10/2019, 6/2020) и то: а) да кандидат има IV
степен стручне спреме, завршену средњу медицинску школу; кандидат мора да има положен
стручни испит за медицинску сестру - техничара, прилаже се уверење; б) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, в) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање, г) да
има држављанство Републике Србије, д) да зна
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (односи се на кандидате
који образовање нису стекли на српском језику). Сви 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 пријемни формулар (са званичне интернет странице) потребно је доставити школи: 1)
пропратно писмо и радну и личну биографију
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са адресом и контакт телефоном - CV, 2) оверену фотокопију дипломе одговарајућег степена
и врсте стручне спреме (оверену фотокопију
да није старија од годину дана), 3) уверење да
није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања (оригинал или оверена фотокопија
и да није старије од годину дана) из МУП-а, 4)
извод из матичне књиге рођених издат на прописаном обрасцу са холограмом (оригинал или
оверена фотокопија да није старије од годину
дана), 5) уверење о држављанству (оригинал
или оверена фотокопија не старије од годину
дана), 6) уколико кандидат није стекао средње
образовање на српском језику у обавези је да
достави доказ да је положио испит из српског
језика по програму одговарајуће високошколске установе. Докази о испуњености услова из
тачке 5 а), в), г) и д) достављају се уз пријаву,
а доказ о испуњености услова из тачке 5 б) ове
одлуке прибавља се пре закључења уговора о
раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Додатне информације се могу добити на
телефон 013/839-832, 013/837-307. Пријаве на
конкурс са траженом документацијом могу се
поднети лично или поштом на адресу: ШОСО
„Јелена Варјашки”, Жарка Зрењанина 22, 26300
Вршац.

Дефектолог наставник
у посебним условима
4 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава поред
општих услова прописаних чланом 24 Закона
о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука
УС, 113/2017) и услове прописане чланом 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/18, 10/19, 6/2020) и то: а) да има одговарајуће високо образовање у складу са чланом
140 Закона о основама система образовања и
васпитања и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и васпитача у основној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 17/2018 од 31.10.2018. године) односно да
је стекао 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; б) има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; в) 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 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
дискриминитарно понашање; г) има држављанство Републике Србије, д) зна српски језик и
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језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад (односи се на кандидате који образовање
нису стекли на српском језику). Сви 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 пријемни формулар (са званичне интернет странице)
потребно је доставити школи: 1) пропратно
писмо и радну и личну биографију са адресом и
контакт телефоном - CV, 2) оверену фотокопију
дипломе одговарајућег степена и врсте стручне
спреме (оверену фотокопију да није старија од
годину дана) кандидат који има високо образовање стечено на студијама другог степена доставља оверену копију дипломе другог степена
и оверену копију дипломе основних академских
студија, 3) уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична дела
из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (оригинал или
оверена фотокопија и да није старије од годину дана) из МУП-а, 4) извод из матичне књиге
рођених издат на прописаном обрасцу са холограмом (оригинал или оверена фотокопија да
није старије од годину дана), 5) уверење о
држављанству (оригинал или оверена фотокопија не старија од годину дана), 6) 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. Докази о испуњености услова из тачке 5а), в), г) и д) достављају се уз
пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке
5 б) ове одлуке прибавља се пре закључења
уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Додатне информације се
могу добити на телефон: 013/839-832, 013/837307. Пријаве на конкурс са траженом документацијом могу се поднети лично или поштом
на адресу: ШОСО „Јелена Варјашки”, Жарка
Зрењанина 22, 26300 Вршац.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати
достављају потребну документацију у року од 8
дана од дана објављивања конкурса. Конкурс
спроводи Конкурсна комисија именована од
стране директора школе.

ЗАЈЕЧАР
ОМШ „ПРЕДРАГ МИЛОШЕВИЋ”

19350 Књажевац, Кеј Вељка Влаховића 19
тел. 019/730412

Наставник трубе

са 90% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа, прописаних Законом о раду
(„Службени 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 чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020)
и то да: 1. да има одговарајуће образовање у
складу са чл. 140 Закона о основама система
образовања и васпитања и Правилника о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 18/2013, 2/2017, 9/2019
и 1/2020) висока стручна спрема, VII степен,
образовни профил: дипл. музичар усмерење
трубач; дипл. музичар трубач; академски музичар - трубач; мастер музички уметник - професионални статус - трубач; 2. да има психичку,

физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да
има држављанство Републике Србије; 5. да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Докази о испуњености услова из става 1
тачка 1), 3), 4) и 5) овог члана подносе се уз
пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2) овог
члана пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају
установи. Уз пријавни формулар са званичне интернет странице (обавезно уписати број
телефона/мејл-адресу), потребно је да кандидат достави следећу документацију: кратку
биографију (CV), оверену фотокопију дипломе
одговарајућег степена и врсте стручне спреме у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника у основној музичкој
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
број 18/2013, 2/2017, 9/2019 и 1/2020), уверење о неосуђиваности кандидат прибавља у
надлежној полицијској управи МУП-а - не старије од 6 месеци, у оригиналу или овереној
копији; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених на прописаном
обрасцу са холограмом, уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена
фотокопија, не старије од 6 месеци), очитану
личну карту, 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. Доказ о здравственој способности за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење)
прилаже изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Конкурс спроводи конкурсна
комисија. 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 буду
изабрани у ужи избор, у року од осам дана,
биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака о чему
ће кандидати бити обавештени путем телефона на бројеве које су навели или на наведене
мејл-адресе. Конкурсна комисија ће сачинити листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос у року од осам дана од
дана пријема резултата психолошке процене
и обавити разговор са њима. О терминима за
разговор кандидати ће бити обавештени путем
телефона на бројеве које су навели у или на
наведене мејл-адресе. Конкурсна комисија
ће донети решење о избору кандидата у року
од осам дана од дана обављеног разговора.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање као и пријаве оних кандидата који не испуњавају услове у погледу врсте
и степена стручне спреме. Пријавни формулар
са конкурсом траженим документима и доказима о испуњавању услова, доставити у року од 8
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се
достављају на адресу: Основна музичка школа
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Наука и образовање

„Предраг Милошевић” Књажевац, Кеј Вељка
Влаховића 19, са назнаком „Конкурс за радно
место наставника трубе”. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе
или на телефон: 019/730-412.

ОМШ „ПРЕДРАГ МИЛОШЕВИЋ”
19350 Књажевац, Кеј Вељка Влаховића 19
тел. 019/730412

Наставник виолине

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа, прописаних Законом о раду
(„Службени 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 чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020)
и то да: 1. да има одговарајуће образовање у
складу са чл. 140 Закона о основама система
образовања и васпитања и Правилника о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 18/2013, 2/2017, 9/2019 и
1/2020), дипломирани музичар, усмерење виолиниста; дипломирани музичар - виолиниста;
академски музичар виолиниста; мастер музички
уметник, професионални статус - виолиниста;
2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство
Републике Србије; 5. да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Докази о
испуњености услова из става 1 тачка 1), 3), 4) и
5) овог члана подносе се уз пријаву на конкурс,
а из става 1 тачка 2) овог члана пре закључења
уговора о раду.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају
установи. Уз пријавни формулар са званичне интернет странице (обавезно уписати број
телефона/мејл-адресу), потребно је да кандидат достави следећу документацију: кратку
биографију (CV), оверену фотокопију дипломе
одговарајућег степена и врсте стручне спреме у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника у основној музичкој
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
број 18/2013, 2/2017, 9/2019 и 1/2020), уверење о неосуђиваности кандидат прибавља у
надлежној полицијској управи МУП-а - не старије од 6 месеци, у оригиналу или овереној
копији; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених на прописаном
обрасцу са холограмом; уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена
фотокопија, не старије од 6 месеци); очитану
личну карту; доказ о знању српског језика као
језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад у школи доставља се само уколико одгоБесплатна публикација о запошљавању

варајуће образовање није стечено на српском
језику. Доказ о здравственој способности за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење)
прилаже изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Конкурс спроводи конкурсна
комисија. 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 буду
изабрани у ужи избор, у року од осам дана
биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака о чему
ће кандидати бити обавештени путем телефона на бројеве које су навели или на наведене
мејл-адресе. Конкурсна комисија ће сачинити листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос у року од осам дана од
дана пријема резултата психолошке процене
и обавити разговор са њима. О терминима за
разговор кандидати ће бити обавештени путем
телефона на бројеве које су навели у или на
наведене мејл-адресе. Конкурсна комисија
ће донети решење о избору кандидата у року
од осам дана од дана обављеног разговора.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање као и пријаве оних кандидата који не испуњавају услове у погледу врсте
и степена стручне спреме. Пријавни формулар
са конкурсом траженим документима и доказима о испуњавању услова, доставити у року од
8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се достављају на адресу: Основна музичка
школа „Предраг Милошевић” 19350 Књажевац,
Кеј Вељка Влаховића 19, са назнаком „Конкурс
за наставника виолине”. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе
или на телефон: 019/730-412.

ЗРЕЊАНИН
ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
23253 Конак, Маршала Тита 14

Домар школе

са непуним радним временом 50%

образовно-васпитни рад. Кандидати треба да
доставе: 1. попуњен пријавни формулар који се
налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
кратку радну биографију (CV), 2. оригинал
или оверену фотокопију дипломе (уверење) о
траженој врсти и степену стручне спреме, 3.
оригинал или оверену фотокопију уврења о
држављанству Републике Србије, 4. оригинал
или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених, 5. доказ о испуњености услова
из члана 139 став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања и васпитања, односно
да је лице стекло основно, средње, више или
високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или је положио
испит из тог језика по програму одговарајуће
високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија) - српски језик, 6. оригинал или
оверену фотокопију уверења (извода из казнене евиденције) Министарства унутрашњих
послова којим кандидат доказује да није осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(не старије од 6 месеци), 7. доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад
са ученицима доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за
подношење пријава са потребним доказима о
испуњавању услова конкурса је 8 дана, рачунајући од дана објављивања текста конкурса
у огласним новинама Националне службе за
запошљавање „Послови”. Непотпуне и неблаговремене достављене пријаве на конкурс неће
бити разматране. Пријаве се шаљу поштом или
предају лично на адресу: ОШ „Вук Караџић”,
Маршала Тита 14, 23253 Конак, са назнаком „За
конкурс за радно место домара или чистача”.
Сва потребна обавештења можете добити од
секретара школе, лично или телефоном на број
023/3856-006. Конкурс за пријем у радни однос
спроводи конкурсна комисија коју ће директор
именовати посебним решењем.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛАВКО РОДИЋ”
23231 Крајишник

Наставник математике

Радник на одржавању - чистач

са непуним радним временом 50%

са непуним радним временом
од 36 сати недељно

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/17), треба
да испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања
и васпитања односно да: 1. има одговарајуће
образовање, у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова у ОШ „Вук
Караџић” Конак: домар: III или IV степен стручне спреме - техничке, машинске или електро
струке; радник на одржавању - чистач: I степен стручне спреме, односно завршену основну
школу; 2. има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3.
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног детета или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има држављанство Републике Србије;
5. зна српски језик и језик на коме се остварује

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа, прописаних Законом о раду
(„Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), потребно је да
кандидат испуњава и посебне услове прописане
члановима 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и то да: 1) има
одговарајуће образовање прописано чланом
140 Закона о основама система образовања и
васпитања и чланом 3 став 1 тачка 9 Правилника о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12,
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и
11/19); 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено
24.06.2020. | Број 887 |
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дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из става
1 тач. 1), 3), 4) и 5) овог члана подносе се уз
пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2) овог
члана пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи. Уз пријавни формулар са званичне интернет странице,
потребно је да кандидат достави школи: кратку биографију и податке о свом професионалном развоју (портфолио), оверену фотокопију
дипломе одговарајућег образовања, степена
и врсте стручне спреме, прописаног чланом
140 Закона о основама система образовања и
васпитања, у складу са чланом 3 став 1 тачка 9 Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи, уверење да није осуђиван, оригинал
(не старији од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству РС
(не старије од 6 месеци); оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених на
прописаном обрасцу са холограмом; уколико
диплома није издата на српском језику - потврду да зна српски језик, а за лица која нису
стекла образовање на српском језику - доказ
о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе;
доказ о здравственој способности за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење) прилаже изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Кандидати који су изабрани у ужи избор
упућују се на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Одлуку о избору
кандидата донеће конкурсна комисија након
добијања резултата психолошке процене кандидата, у року од 8 дана од дана обављеног
разговора са кандидатима. Неће се разматрати пријаве које су неблаговремене, непотпуне,
уз које нису приложени докази који се траже
конкурсом, као ни пријаве оних кандидата који
не испуњавају услове у погледу образовања,
врсте и степена стручне спреме. Подаци који
се прикупљају биће искоришћени искључиво у
сврху обраде података у конкурсном поступку
у складу са Законом о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Пријавни
формулар са конкурсом траженим документима и доказима о испуњавању услова доставити
лично или препорученом пошиљком у року од
8 дана од дана објављивања конкурса у листу
Националне службе запошљавања „Послови”,
на адресу: ОШ „Славко Родић”, 23231 Крајишник, Жарка Зрењанина 17. са назнаком „За
конкурс”, контакт особа: секретар школе, тел.
063554807.

ОСНОВНА ШКОЛА „СЛАВКО РОДИЋ”
23231 Крајишник

Чистачица
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у
радни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС” број 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС,
113/17 и 95/18 - аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и услове утврђене у
члану 139, Закона о основама система образовања и васпитања (даље: Закон) и то да има: 1.
одговарајуће образовање; 2. 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
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од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. држављанство Републике Србије; 5. да зна
српски језик. 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 основном образовању уколико диплома или уверење
није издатзо на српском језику - потврду да зна
српски језик; 3. оригинал или оверену фотокопију уверења из казнене евиденције Министарства унутрашњих послова; 4. оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије; 5. оригинал или оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима подноси
изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Пријавни формулар, биографију са подацима (име, презиме, адреса, контакт телефон)
и важећим, односно овереним фотокопијама
докумената тражених у конкурсу, а којима се
доказује испуњеност услова за пријем у радни
однос на оглашено радно место, кандидати достављају препорученом пошиљком или лично на
адресу: Основна школа „Славко Родић” Крајишник, Жарка Зрењанина 17, 23231 Крајишник, са
назнаком „За конкурс - чистачица”, у року од
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање
(лист „Послови”). Неблаговремене и непотпуне
пријаве ће бити одбачене. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе
и путем телефона 063/554-807.

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 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 на конкурс доставити: попуњен пријавни формулар
који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc), оверену фотокопију дипломе (уверења)
о завршеном факултету, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије, оригинал или оверену фотокопију уверења (извода из казнене евиденције)
Министарства унутрашњих послова којим кандидат доказује да није осуђиван. Фотокопије
приложених докумената морају бити оверене.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Пријављени кандидати биће позвани на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Рок за подношење пријава са доказима о испуњавању
услова конкурса је 8 дана од дана објављивања
конкурса у листу „Послови” Националне службе за запошљавање. Пријаве на конкурс слати поштом или предати лично са назнаком „За
конкурс” на адресу школе: Техничка школа,
Стевице Јовановића 50, 23101 Зрењанин.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЗРЕЊАНИН

Наставник геолошко-рударскометалуршке групе предмета

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЗРЕЊАНИН
Зрењанин, Стевице Јовановића 50
тел. 023/561-277

Зрењанин, Стевице Јовановића 50
тел. 023/561-277

2 извршиоца са укупно 177,41% радног
времена

Наставник енглеског језика

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове
прописане чл. 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања, односно да
има: одговарајуће образовање стечено на: а)
на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета
и студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; б) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године. У складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама у подручју рада геологија, рударство и металургија: дипломирани
инжењер рударства; мастер инжењер рударства, претходно завршене основне и мастер
академске студије на студијском програму
рударско инжењерство, односно за инжењерство нафте и гаса; знање српског језика; психичка, физичка и здравствена способност за
рад са ученицима (доказ о испуњености овог
услова прибавља само изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду); држављанство
Републике Србије; да лице није осуђивано

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове
прописане чл. 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања, односно да
има: одговарајуће образовање стечено на: а)
на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета
и студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; б) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године. У складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада саобраћај:
професор енглеског језика и књижевности; мастер професор језика и књижевности (студијски
програм Енглески језик и књижевност); мастер
филолог (студијски програм Енглески језик и
књижевност); знање српског језика; психичка,
физичка и здравствена способност за рад са
ученицима (доказ о испуњености овог услова
прибавља само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); држављанство Републике
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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 на конкурс доставити: попуњен
пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја (http: //www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURISANjE.doc), оверену фотокопију
дипломе (уверења) о завршеном факултету,
оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије, оригинал или
оверена фотокопија уверења (извода из казнене евиденције) Министарства унутрашњих
послова којим кандидат доказује да није осуђиван. Фотокопије приложених докумената морају
бити оверене. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране. Пријављени
кандидати биће позвани на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Рок за подношење пријава са доказима
о испуњавању услова конкурса је 8 дана од
дана објављивања конкурса у листу „Послови”
Националне службе за запошљавање. Пријаве
на конкурс слати поштом или предати лично са
назнаком „За конкурс” на адресу школе: Техничка школа, Стевице Јовановића 50, 23101
Зрењанин.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ”
23220 Српска Црња
Краља Александра 63

Спремач

са 80% радног времена
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла
спремача може бити примљен кандидат који
поред општих услова предвиђених чл. 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) испуњава и услове из
члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018, 10/19 и 6/2020) и то: 1. кандидат треба да има одговарајуће образовање
за рад на радном месту спремача, завршена
основна школа; 2. да има психичку, физичку
и здравствену способности 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, нити за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију; непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са законом; 4. поседовање држављанства
Републике Србије; 5. знање српског језика и
језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на тим језицима). Уз одштампан
и читко попуњен образац пријавног формулара
Бесплатна публикација о запошљавању

и својеручно потписану пријаву, кандидат треба да достави: 1) доказ о испуњености услова у
погледу стручне спреме (оригинал или оверену
фотокопију сведочанства о завршеној основној
школи); 2) доказ о држављанству Републике
Србије и извод из МКР (не старије од 6 месеци); 3) доказ о неосуђиваности и о непостојању
дискриминаторног понашања (не старије од 6
месеци; 4) доказ о знању српског језика, на
којем се остварује образовно-васпитни рад у
школи (доставља се само уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику на
којем се остварује образовно-васпитни рад; 5)
кратку биографију. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима доставља изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду (уверење не старије од 6 месеци). Конкурсна комисија, коју именује директор, утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос
из члана 139 Закона, у року од осам дана од
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који уђу у ужи избор, у року од осам дана,
по истеку конкурса се упућују 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, обавља разговор
са кандидатима са листе и доноси решење о
избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Разговор са кандидатима се обавља у просторијама ОШ „Ђура Јакшић”, Српска Црња, Краља
Александра 63. Образац пријавног формулара
кандидати преузимају на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови”. Пријаве у затвореној
коверти достављати лично или слати поштом
на адресу школе: ОШ „Ђура Јакшић”, Српска
Црња, Краља Александра 63, са назнаком „За
конкурс - спремач”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. За
ближе информације обратити се на телефон:
023/811-007.

Наставник технике и технологије
са 70% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних
чл. 24. став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”,
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење) кандидати треба да испуњавају услове
за пријем у радни однос прописане чланом 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020) и то:
1. да имају одговарајуће високо образовање
у складу са чланом 140 Закона о основама
система образовања и васпитања 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 и
то ако има завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета или
на основним студијама у трајању од најмање

четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године и у складу са Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13,
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19 и
2/20); 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 коме се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на
тим језицима). Уз одштампан и читко попуњен
образац пријавног формулара и својеручно
потписану пријаву, кандидат треба да достави: 1) доказ о испуњености услова у погледу стручне спреме (оригинал или оверену
копију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању), 2) доказ о држављанству Републике Србије и извод из МКР (не старије од 6
месеци); 3) доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања (не старије од 6 месеци; 4) доказ о знању српског
језика, на којем се остварује образовно-васпитни рад у школи (доставља се само уколико одговарајуће образовање није стечено на
српском језику на којем се остварује образовно-васпитни рад; 5) кратку биографију. Доказ
о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима
доставља изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду (уверење не старије од 6 месеци). Конкурсна комисија, коју именује директор, утврђује испуњеност услова кандидата
за пријем у радни однос из члана 139 Закона, у року од осам дана од дана истека рока
за пријем пријава. Кандидати који уђу у ужи
избор, у року од осам дана, по истеку конкурса се упућују 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, обавља разговор
са кандидатима са листе и доноси решење о
избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Разговор са кандидатима се обавља у просторијама ОШ „Ђура Јакшић”, Српска Црња, Краља
Александра 63. Образац пријавног формулара
кандидати преузимају на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја а потребну документацију,
заједно са одштампаним и попуњеним пријавним формуларом достављају установи. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве
у затвореној коверти достављати лично или
слати поштом на адресу школе: ОШ „Ђура
Јакшић”, Српска Црња, Краља Александра 63,
са назнаком „За конкурс - наставник технике
и технологије”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. За
ближе информације обратити се на телефон:
023/811-007.
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Наука и образовање

Наставник физике

са 60% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних
чл. 24. став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”,
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење), кандидати треба да испуњавају услове
за пријем у радни однос прописане чланом 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020) и то:
1. да имају одговарајуће високо образовање у
складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања 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 и то ако има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета или на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године и у складу са
Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни
гласник „, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,
2/17, 3/17, 13/18, 11/19 и 2/20); 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 коме се остварује образовно-васпитни рад
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на тим језицима). Уз одштампан и
читко попуњен образац пријавног формулара и
својеручно потписану пријаву, кандидат треба
да достави: 1) доказ о испуњености услова у
погледу стручне спреме (оригинал или оверену
копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању), 2) доказ о држављанству Републике
Србије и извод из МКР (не старије од 6 месеци); 3) доказ о неосуђиваности и о непостојању
дискриминаторног понашања (не старије од 6
месеци); 4) доказ о знању српског језика, на
којем се остварује образовно-васпитни рад у
школи (доставља се само уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику на
којем се остварује образовно-васпитни рад; 5)
кратку биографију. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима доставља изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду (уверење не старије од 6 месеци). Конкурсна комисија, коју именује директор, утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос
из члана 139 Закона, у року од осам дана од
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који уђу у ужи избор, у року од осам дана,
по истеку конкурса се упућују на психолошку
процену способности за рад са децом и уче-
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ницима 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, обавља разговор
са кандидатима са листе и доноси решење о
избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Разговор
са кандидатима се обавља у просторијама ОШ
„Ђура Јакшић”, Српска Црња, Краља Александра 63. Образац пријавног формулара кандидати преузимају на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја а потребну документацију, заједно са
одштампаним и попуњеним пријавним формуларом достављају установи. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови”. Пријаве у затвореној
коверти достављати лично или слати поштом
на адресу школе: ОШ „Ђура Јакшић”, Српска
Црња, Краља Александра 63, са назнаком „За
конкурс - наставник физике”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
За ближе информације обратити се на телефон:
023/811-007.

Наставник математике
са 55% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл.
24. став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр.
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука
УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење) кандидати треба да испуњавају услове за пријем
у радни однос прописане чланом 139 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
- др. закон, 10/2019 и 6/2020) и то: 1. да имају
одговарајуће високо образовање у складу са
чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања 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 и то ако има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета или на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године и у складу са
Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни
гласник „, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,
2/17, 3/17, 13/18, 11/19 и 2/20); 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 коме се остварује образовно-васпитни рад

(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на тим језицима). Уз одштампан и
читко попуњен образац пријавног формулара и
својеручно потписану пријаву, кандидат треба
да достави: 1) доказ о испуњености услова у
погледу стручне спреме (оригинал или оверену
копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању), 2) доказ о држављанству Републике
Србије и извод из МКР (не старије од 6 месеци); 3) доказ о неосуђиваности и о непостојању
дискриминаторног понашања (не старије од 6
месеци; 4) доказ о знању српског језика, на
којем се остварује образовно-васпитни рад у
школи (доставља се само уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику на
којем се остварује образовно-васпитни рад; 5)
кратку биографију. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима доставља изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду (уверење не старије од 6 месеци). Конкурсна комисија, коју именује директор, утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос
из члана 139 Закона, у року од осам дана од
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који уђу у ужи избор, у року од осам дана,
по истеку конкурса се упућују 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, обавља разговор
са кандидатима са листе и доноси решење о
избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Разговор
са кандидатима се обавља у просторијама ОШ
„Ђура Јакшић”, Српска Црња, Краља Александра 63. Образац пријавног формулара кандидати преузимају на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја а потребну документацију, заједно са
одштампаним и попуњеним пријавним формуларом достављају установи. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови”. Пријаве у затвореној
коверти достављати лично или слати поштом
на адресу школе: ОШ „Ђура Јакшић”, Српска
Црња, Краља Александра 63, са назнаком „За
конкурс - наставник математике”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. За ближе информације обратити се
на телефон: 023/811-007.

Наставник немачког језика
са 77,78% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл.
24. став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр.
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука
УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење) кандидати треба да испуњавају услове за пријем
у радни однос прописане чланом 139 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
- др. закон, 10/2019 и 6/2020) и то: 1. да имају
одговарајуће високо образовање у складу са
чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања 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 и то ако има завршене студије првог степена из научне, односно струч-
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не области за одговарајући предмет, односно
групу предмета или на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године и у складу са
Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни
гласник „, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,
2/17, 3/17, 13/18, 11/19 и 2/20); 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 коме се остварује образовно-васпитни рад
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на тим језицима). Уз одштампан и
читко попуњен образац пријавног формулара и
својеручно потписану пријаву, кандидат треба
да достави: 1) доказ о испуњености услова у
погледу стручне спреме (оригинал или оверену
копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању), 2) доказ о држављанству Републике
Србије и извод из МКР (не старије од 6 месеци); 3) доказ о неосуђиваности и о непостојању
дискриминаторног понашања (не старије од 6
месеци; 4) доказ о знању српског језика, на
којем се остварује образовно-васпитни рад у
школи (доставља се само уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику на
којем се остварује образовно-васпитни рад; 5)
кратку биографију. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима доставља изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду (уверење не старије од 6 месеци). Конкурсна комисија, коју именује директор, утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос
из члана 139 Закона, у року од осам дана од
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који уђу у ужи избор, у року од осам дана,
по истеку конкурса се упућују 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, обавља разговор
са кандидатима са листе и доноси решење о
избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Разговор
са кандидатима се обавља у просторијама ОШ
„Ђура Јакшић”, Српска Црња, Краља Александра 63. Образац пријавног формулара кандидати преузимају на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја а потребну документацију, заједно са
одштампаним и попуњеним пријавним формуларом достављају установи. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови”. Пријаве у затвореној
коверти достављати лично или слати поштом
на адресу школе: ОШ „Ђура Јакшић”, Српска
Црња, Краља Александра 63, са назнаком „За
конкурс - наставник немачког језика”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. За ближе информације обратити
се на телефон: 023/811-007.
Бесплатна публикација о запошљавању

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“

23000 Зрењанин, Трг слободе 7
тел. 023/561-104
e-mail: office@josif.edu.rs

Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи и одређених
стручних предмета у стручној школи са
одељењским старешинством за следеће
предмете:

1. Харфа у основној музичкој школи,
са 54,45% радног времена
2. Харфа у средњој музичкој школи,
са 15% радног времена
1 извршилац

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 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 за предмет
харфа у основној музичкој школи треба да
испуњава и услове из члана 2. став 1. подтачка
8) Правилника о степену и врсти образовања
наставника у основној музичкој школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 18/13,
2/17, 9/19 и 1/20), односно учесник конкурса
треба да је: (1) дипломирани музичар, усмерење харфиста; (2) дипломирани музичар - харфиста; (3) академски музичар харфиста; (4)
мастер музички уметник, професионални статус
- харфиста. Учесник конкурса за предмет харфа
у средњој музичкој школи треба да испуњава и
услове из члана 4.став 1. подтачка 10) 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.
16/15, 11/16, 2/17 и 9/19), односно учесник конкурса треба да је: (1) дипломирани музичар,
усмерење харфиста; (2) дипломирани музичар
- харфиста; (3) академски музичар харфиста;
(4) мастер музички уметник, професионални
статус - харфиста. У складу са чланом 141. став
7. послове наставника, може да обавља лице
које је стекло 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 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). 2. кандидат који није стекао образовање на српском језику доставља
доказ (потврду или уверење), да је положио
испит из српског језика, по програму одговарајуће високошколске установе. 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. неоверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених, 6. 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, испуњеност услова у
погледу стеченог образовања за обављање
послова наставника, по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске
установе, утврђује решењем министар. III Када
је образовање стечено у иностранству, испуњеност услова у погледу стеченог образовања за
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обављање послова наставника, на основу акта
о признавању стране високошколске исправе и
мишљења одговарајуће високошколске установе, утврђује решењем министар. Кандидати под
I, II, III достављају оригинал или оверену фотокопију одговарајућег решења министра. Сви
докази морају бити достављени у оригиналу
или у овереној фотокопији (осим извода из
матичне књиге рођених) Пријавни формулар са
документацијом доставити на адресу: Музичка
школа „Јосиф Маринковић” Зрењанин, 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 139Закона о
основама система образовања и васпитања,
који су изабрани у ужи избор, у року од осам
дана упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања 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 у року од 15 радних дана од дана сачињавања листе и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Уколико кандидат не
дође на разговор у заказаном термину сматраће
се да је повукао пријаву на конкурс те ће комисија његову пријаву одбацити.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“
23000 Зрењанин, Трг слободе 7
тел. 023/561-104
e-mail: office@josif.edu.rs

1. Корепетитор

у основној музичкој школи,
са 30% радног времена

2. Корепетитор

у средњој музичкој школи,
са 20% радног времена
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
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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 за радно
место корепетитор у основној музичкој школи
треба да испуњава и услове из члана 2. став
1.подтачка 30) Правилника о степену и врсти
образовања наставника у основној музичкој
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 18/13, 2/17, 9/19 и 1/20), односно учесник
конкурса треба да је: (1) дипломирани музичар,
усмерење пијаниста; (2) дипломирани музичар
- пијаниста; (3) дипломирани музичар оргуљаш; (4) дипломирани музичар - чембалиста; (5) академски музичар пијаниста; (6) академски музичар оргуљаш; (7) академски
музичар чембалиста; (8) мастер музички уметник, професионални статус: клавириста,
оргуљаш или чембалиста; (9) мастер музички
уметник, професионални статус: камерни музичар, са Претходно завршеним основним академским студијама клавира, оргуља или чембала.
Учесник конкурса за радно место корепетитор у
средњој музичкој школи треба да испуњава и
услове из члана 4.став 1.подтачка 23) 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.
16/15, 11/16, 2/17 и 9/19), односно учесник конкурса треба да је: (1) дипломирани музичар,
усмерење пијаниста; (2) дипломирани музичар
- пијаниста; (3) дипломирани музичар оргуљаш; (4) дипломирани музичар - чембалиста; (5) академски музичар пијаниста; (6) академски музичар оргуљаш; (7) академски
музичар чембалиста; (8) мастер музички уметник, професионални статус - клавириста,
оргуљаш или чембалиста; (9) мастер музички
уметник, професионални статус - камерни музичар; (10) дипломирани клавириста. У складу са
чланом 141. став 7. послове наставника, може
да обавља лице које је стекло 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 високош-

колска 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 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), 2. кандидат који није стекао образовање на српском
језику доставља доказ (потврду или уверење),
да је положио испит из српског језика, по програму одговарајуће високошколске установе, 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. неоверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, 6. 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, испуњеност
услова у погледу стеченог образовања за
обављање послова наставника, по претходно
прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе, утврђује решењем министар.
III Када је образовање стечено у иностранству,
испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника, на
основу акта о признавању стране високошколске исправе и мишљења одговарајуће високошколске установе, утврђује решењем министар.
Кандидати под I, II, III достављају оригинал
или оверену фотокопију одговарајућег решења
министра. Сви докази морају бити достављени
у оригиналу или у овереној фотокопији (осим
извода из матичне књиге рођених) Пријавни
формулар са документацијом доставити на
адресу: Музичка школа „Јосиф Маринковић”
Зрењанин, 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 139Закона о основама система образовања и васпитања, који су изабрани у ужи
избор, у року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања у Зрењанину применом стандардизованих поступака. У року од осам дана
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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 у року од 15 радних дана од дана сачињавања листе и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Уколико кандидат не
дође на разговор у заказаном термину сматраће
се да је повукао пријаву на конкурс те ће комисија његову пријаву одбацити.

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
ЗРЕЊАНИН
Зрењанин, Македонска 2
тел. 023/530-856

Наставник стручних предмета
пољопривредне струке

на одређено време, ради замене одсутне
запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен
кандидат који испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег образовања и то: за
наставника стручних предмета пољопривредне струке: дипломирани инжењер пољопривреде за заштиту биља и прехрамбених производа; дипломирани инжењер пољопривреде
смерови: заштита биља, ратарско-повртарски,
ратарство - повртарство, општи или хортикултура; дипломирани инжењер пољопривреде,
смер или одсек за заштиту биља; дипломирани
инжењер агрономије; дипломирани инжењер
пољопривреде за ратарство; дипломирани
инжењер пољопривреде за ратарство и повр-

тарство; дипломирани инжењер пољопривреде
за воћарство и виноградарство; дипломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру;
дипломирани инжењер пољопривреде, одсеци
или смерови: ратарски и воћарско-виноградарски; мастер инжењер пољопривреде, претходно
завршене основне академске студије на одсецима: Фитомедицина, Ратарство и повртарство,
Воћарство и виноградарство или Хортикултура.
Кандидат поред општих услова прописаних чланом 3. став 1. тачке 24, 26. и 27. Правилника о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада пољопривреда,
производња и прерада хране, треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 139 став
1. тачке 1, 2, 3, 4. и 5. Закона о основама система образовања и васпитања, односно да: 1)
има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има
држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад;
ОСТАЛО: Кандидат уз попуњен пријавни формулар који преузима са званичне интернет
странице Министарства, просвете, науке и
технолошког развоја, доставља још и: кратку

биографију; 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 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, не старије од 6 месеци (оригинал); 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 о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) - подноси само изабрани кандидат, пре
закључења уговора о раду. Рок за подношење
пријава са потребним доказима о испуњавању
услова конкурса је 8 дана, од дана објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне и
неблаговремено достављене пријаве неће бити
разматране. Пријаве треба послати на адресу:
Средња пољопривредна школа, Македонска
2, 23000 Зрењанин, са назнаком „За конкурс
- радно место: наставник стручних предмета
пољопривредне струке”. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе и
преко телефона: 023/530-856.

Посао се не чека, посао се тражи
Бесплатна публикација о запошљавању
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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
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АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ
Београд

Ваљево

Нови Сад

Врање

Зрењанин

Краљево

Гундулићев венац 23-25
тел. 011/2929-100, 2929-000
Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600
Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

Кикинда

Нови Пазар

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

Панчево

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Вршац

Крушевац

Балканска 33
тел. 037/412-501

Лесковац

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Млинска 16
тел. 016/202-411

Сомбор

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Пожаревац

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

Шумадијска 31
тел. 012/538-100

Смедерево

Суботица

Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900

Крагујевац

Железничка 22
тел. 031/590-600

Јагодина

Санџачких бригада 11
тел. 033/719-011

Јована Микића 12
тел. 024/644-600

Ужице

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500
Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Ниш

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Бор

7. јула 29
тел. 030/453-100

Зајечар

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Пријепоље
Чачак

Жупана Страцимира 35
тел. 032/303-700

Шабац

Масарикова 31
тел. 015/361-700

Лозница

Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

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

Гњилане

Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE
Нови Сад

Булевар Михаjла Пупина 6/I
тел. 021/48-85-90

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Косовска Митровица
Дрварска 10
тел. 028/423-090

