
Бесплатна публикација о запошљавању
   Број 1020 / 28.12.2022.

Национална служба за запошљавање 

425 слободних радних места



Наука и образовање

Бесплатна публикација о запошљавању 3128.12.2022. |  Број 1020 |   

зи о испуњености услова достављају се у ори-
гиналу или овереној фотокопији. Конкурс спро-
води конкурсна комисија коју именује директор 
школе. Комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос у року од 
осам дана од дана истека рока за пријем прија-
ва. 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 запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од 8 дана од дана пријема разул-
тата психолошке процене способности за рад 
са ученицима и обавља разговор са кандидати-
ма са листе. Директор доноси решење о избору 
кандидата у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Пријаве слати на горе наведену адресу, 
са назнаком „За конкурс – наставник разредне 
наставе” или предати лично у секретаријату 
школе, радним данима од 8.00 до 13.30 часова. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе путем телефона 035/244-
452. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање.

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
35000 Јагодина, Милана Мијалковића 14

тел. 035/8223-80 

Наставник у звање доцент за научну 
област Педагошке и андрагошке 

науке за ужу научну област 
Методика наставе музичке културе

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука за науч-
ну област за коју се кандидат бира и остали 
услови прописани чланом 74 и 75 Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 
– др. закони, 11/21 – аут. тумачење, 67/21 – 
др. закон и 67/21), Правилником о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Крагујевцу, 
пречишћен текст, број I-01-480 од 03.06.2022. 
године, Правилником о критеријумима за избор 
у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, 
пречишћен текст, број I-01-478 од 03.06.2022. 
године (оба правилника доступна су на сајту 
Универзитета у Крагујевцу https: //www.kg.ac.
rs/dokumenti.php на картици Универзитетски 
прописи, избори у звање наставника); као и 
непостојање сметњи из члана 72 став 4 Закона 
о високом образовању. Уз пријаву на конкурс 
доставити у папирној форми: оверене фотоко-
пије диплома као доказ о одговарајућој струч-
ној спреми и завршеним претходним степени-
ма студија, оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених, оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству (не старије од 6 месеци), доказ надлежног 
органа (полицијска управа) о неосуђиваности 
у смислу члана 72 став 4 Закона о високом 
образовању. Сву документацију са доказима 
о испуњености услова конкурса кандидати су 
обавезни да доставе у електронском облику, 
на начин утврђен Упутством за примену, начин 
достављања, попуњавања и утврђивање реле-
вантних докумената које кандидат доставља у 
току поступка избора у звање, које је саставни 
део Правилника о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Крагујевцу, број I-01-480 од 
03.06.2022. године. Рок за подношење прија-
ва на конкурс је 15 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и некомплетне пријаве неће се 
разматрати.

ПОНОВЉЕНИ ОГЛАС
ПОЉОПРИВРЕДНО-

ВЕТЕРИНАРСКА ШКОЛА СА 
ДОМОМ УЧЕНИКА „СВИЛАЈНАЦ”

35210 Свилајнац, Краља Петра Првог 64

Магационер

Спремачица

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чл. 139, 140, 141 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 то да: 1) поседује одго-
варајуће образовање у складу са одредбама 
члана 139, 140, 141 и 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 
6/20 и 129/21) и Уредбом о каталогу радних 
места у јавним службама и другим организа-
цијама у јавном сектору („Службени гласник 
РС”, бр. 81/17, 6/18 и 43/18); 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидати уз пријаву треба 
да доставе следећа документа: диплому о сте-
ченом одговарајућем образовању, и то за радно 
место магационер: диплому о стеченом одгова-
рајућем средњем образовању, за радно место 
спремачица: завршено основно образовање; 
извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству Републике Србије; доказ да кан-
дидат није осуђен правноснажном пресудом за 
кривично дело утврђено у чл. 139 став 1 тач-
ка 3) Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 – др. законик, 10/19, 6/20 и 129/21): уве-
рење суда да против кандидата није покрену-
та истрага, односно да се не води кривични 
поступак; уверење из казнене евиденције о 
неосуђиваности; доказ о познавању српског 
језика и језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад подноси кандидат који није 
стекао диплому на српском језику. Сви докази 
о испуњености услова из конкурса саставни су 
део пријаве на конкурс, а доказ који се односи 
на психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, односно лекар-
ско уверење надлежне установе, прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Све исправе, 
односно докази морају бити у оригиналу или 
оверене у складу са Законом о оверавању пот-
писа, рукописа и преписа („Службени гласник 
РС”, бр. 93/14, 22/15 и 87/18) и не могу бити 
старије од 6 месеци од дана достављања прија-
ве на конкурс. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију тј. доказе 
о испуњености услова, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи 
(поштом или лично) у затвореној коверти са 
назнаком пријаве на конкурс за радно место (на 
које конкуришу), у року од осам дана од дана 
објављивања огласа. Непотупуне и неблаговре-

мене пријаве неће се узимати у обзир. Прија-
ве се подносе на горе наведену адресу. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе на тел. 035/323-594.

КИКИНДА

ОШ „ГЛИГОРИЈЕ ПОПОВ”
23314 Руско Село, Братства Јединства 117

тел. 0230/458-602

Чистачица

УСЛОВИ: завршена основна школа. Достави-
ти: сведочанство о завршеној основној школи 
или оверену фотокопију истог не старију од 6 
месеци.

Административни радник

УСЛОВИ: кандидат треба да достави попуњен и 
одштампан пријавни формулар са сајта Минис-
тарства просвете; оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем средњем образовању 
економске струке; извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена копија); доказ 
из казнене евиденције МУП-а да кандидат није 
осуђиван за кривична дела наведена у услови-
ма из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (оригинал 
или оверена копија); уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или оверена 
копија); доказ одговарајуће средњошколске 
установе о познавању језика на коме се изводи 
образовно-васпитни рад, уколико образовање 
није стечено на српском језику (оригинал или 
оверена копија); лекарско уверење да има пси-
хичку, физичку и здравствену способности за 
рад са децом и ученицима – овај документ је 
потребно да достави једино изабрани кандидат 
пре закључивања уговора о раду. Све овере-
не фотокопије или оригинали напред поменуте 
документације не смеју бити старије од 6 месец.

ОСТАЛО: кандидати треба да: имају одго-
варајуће образовање, да поседују психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (подно-
си се непосредно пре потписивања уговора); да 
имају држављанство Републике Србије; да знају 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Благовремене и потпуне пријаве доставити 
на адресу: ОШ „Глигорије Попов”, Руско Село, 
Братства јединства 117. Рок за пријављивање 
на конкурс је 15 дана, од дана објављивања 
конкурса у листу „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Ближе информације о конкурсу се могу добити 
на број телефона: 0230/458-602.

Први
утисак је
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