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УВОДНИК

ВИЗИЈА И ЈАСАН ЦИЉ

Предузетништво је у центру пажње овог броја листа „Послови“. Биља-
на Трифуновић, искусна предузетница и ауторка књиге „Предузетнишво, 
мој избор“, поделила је са нама своје лично искуство у бизнису, али и дала 
корисне савете и представила књигу која може послужити као својеврсна 
мапа за почетнике или оне који планирају да уђу у приватни посао, а у коју 
је уткала своје и искуство клијената и пословних партнера.

Ауторка објашњава да је предузетник особа са визијом и јасним 
циљем за будућност. Он сву своју енергију усмерава ка послу, за опстанак 
на тржишту, мисли о својој породици и својим радницима. Књига нуди 
практичне примере пословања, описује како да се бизнис од самог старта 
постави на здраве ноге и прошири ван граница земље, али даје и примере 
неуспешних покушаја, који указују на замке и проблеме који неискусног 
предузетника могу много да коштају.

Директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић по-
сетио је Нови Пазар, где се састао са градоначелником Нихатом Бишевцем. 
Циљ посете је било дефинисање активности усмерених ка подстицању запо-
шљавања и побољшању пословног амбијента у том региону. Град Нови Па-
зар је издвојио 5 милиона, колико и Национална служба за запошљавање, 
за суфинансирање субвенција послодавцима за запошљавање лица из кате-
горије теже запошљивих. Представници НСЗ и локалне самоуправе обишли 
су две успешне новопазарске фирме - „Mizan line“ и „Join“ - и том приликом 
предузетнике упознали са могућностима подстицаја за запошљавање но-
вих радника.

У „Пословима“ ћете сазнати који нас све сајмови запошљавања очекују 
до краја септембра и у октобру ове године широм Србије. Већ у четвртак, 27. 
септембра, у београдској општини Врачар биће одржан Сајам запошљавања 
за особе са инвалидитетом. Почиње у 10 и траје до 14 сати, најављено је 
учешће 20 послодаваца који ће понудити око 100 слободних радних места. 

У овом броју вам представљамо рад Филијале Бор НСЗ, где се бележи 
пад незапослености у свим општинама. Као шансу за веће запошљавање 
у тој филијали виде развој приватног сектора и туризма, а посебно истичу 
добру сарадњу са медијима јер је, како кажу, важно да на тај начин промо-
вишу услуге за незапослене и послодавце.

Водимо вас на регионалну конференцију о трендовима у комуника-
цијама и медијима „Digital“, која је одржана у Београду. Главне теме биле 
су трендови у телекомуникацијама, медији и технологија, ауторска права у 
дигиталном добу, е-спорт и домаћа ИТ сцена. Изнети су подаци да се за 60 
секунди у Србији обави 3,7 милиона Гугл претрага, око милион логовања на 
Фејсбуку, дневно се пошаље око 178 милиона мејлова, а употреба Инстагра-
ма повећала се четири пута у односу на претходну годину.

На Чукарици је одржан инфо дан у оквиру пројекта „Едукацијом до 
запослења“ за младе који желе да покрену свој посао. Кроз различите обуке 
они ће стећи неопходне вештине и знања како би своје идеје могли да реа-
лизују, а ми смо разговарали и са младима који су на тромесечној пракси 
у тој општини и који нам откривају колико су научили и колико ће им то 
значити за будуће запослење. 
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Ф илијала Бор покрива територију Борског округа и има чети-
ри општине: Бор, Неготин, Мајданпек и Кладово. Просечна 
регистрована запосленост у 2018. години износила је 29.242 
лица, што је пораст од 8 одсто у односу на 2014. годину. 

Шансе за привредни развој
„Стална подршка развоју предузетништва је од кључног значаја 

за развој општина нашег округа. У таквој ситуацији ће НСЗ имати 
веће могућности да посредује у запошљавању“, каже за „Послове“ 
Мирко Мирковић, начелник Одељења за посредовање у запошља-
вању и планирање каријере Филијале Бор НСЗ и додаје да ће бројне 
најављене нове инвестиције у развој рударства у Бору и Мајданпеку и 
хемијске индустрије у Неготину, у наредним годинама створити бољи 
привредни амбијент, као и реалну могућност за запошљавање већег 
броја радника.

Развој туризма и развој приватног сектора такође су области које могу 
допринети већој запошљивости.

Привреда се сусреће и са проблемом недостатка радне снаге 
која одговара њеним специфичним потребама, па ће у оквиру оса-
времењавања образовања у Мајданпеку ове године почети примена 
дуалног образовања, захваљујући сарадњи локалне самоуправе, РТБ 
Бор и Техничке школе Мајданпек.

Структура незапослених
На крају јула на евиденцији незапослених Филијале Бор било је 

10.619 лица, што је за 6,5 одсто мање у односу на исти период прошле 
године. Пад незапослености забележен је у свим општинама, а највећи 
у општини Бор.

„Запажа се да су међу тражиоцима запослења бројнија лица са 
трећим и четвртим степеном стручности - 46,70 одсто, док су лица 
без квалификација заступљена са 42,8 одсто. Учешће осталих катего-
рија је знатно мање“, каже Мирко Мирковић и додаје да је међу неза-
посленима највећи број људи од 40 до 44 године, а на евиденцији је 
369 особа са инвалидитетом. 

Који кадрови су најтраженији?
Када је реч о високој стручној спреми, то су дипломирани ин-

жењери електротехнике, дипломирани машински инжењери са ли-
ценцом, дипломирани фармацеути, професори немачког језика, ди-
пломирани правници са правосудним испитом, лекари специјалисти, 
професори математике. Тражени су и квалификовани радници угос-
титељске струке (кувари и конобари), као и продавци. 

Услуге НСЗ за незапослене и послодавце
Уз посредовање НСЗ - Филијале Бор у току ове године реализо-

ване су 233 пријаве потреба за запошљавањем и посредовано по за-
хтеву послодавца за 733 извршиоца, при чему је информисано 1.678 
пријављених на евиденцију.

„Нама су једнако важни и незапослени и послодавци, а филија-
ла осим што има обавезу да их повеже, има и обавезу да их инфор-
мише о свим видовима подршке коју пружамо у запошљавању“, ис-
тиче Мирковић и додаје да имају и одличну сарадњу са медијским 
кућама у региону, које прате све активности филијале и НСЗ. 

„Поред великог броја незапослених који имају суфицитарна 
занимања, посебно у одређеним струкама (трговина, админи-
стративна занимања, текстилна струка, прехрамбена струка,...), 
евидентно је слабо интересовање лица за запошљавање у стру-
ци и сходно томе проблем у задовољавању потреба послодаваца. 
Такође, проблем представљају и потребе послодаваца за новим 
профилима и занимањима којих нема на евиденцији филијале, 
што покушавамо да превазиђемо кроз програме обука. Са друге 
стране, има и послодаваца који сами не дефинишу која су знања и 
вештине потребне за обављање одређених послова, што се касније 
превазилази кроз активну комуникацију са њима“, објашњава 
Мирковић.

Сарадња са локалним самоуправама 
Све локалне самоуправе на подручју филијале формирале су 

локалне савете за запошљавање још 2006. године и досадашња са-
радња је врло добра, а огледа се пре свега у заједничком опредељи-
вању мера које ће се финансирати како би се проблем незапослености 
ублажио на најефикаснији начин.

Наш саговорник каже да су у 2018. години потписани споразуми 
о реализацији мера активне политике запошљавања уз суфинанси-
рање из републичког буџета са општинама Бор, Неготин и Мајданпек, 
а поред споразума о суфинансирању, потписани су и споразуми о 
техничкој подршци са општинама Бор, Кладово и Неготин.

Реализација мера предвиђених локалним плановима запошља-
вања је у току и према процени сви локални планови, тј. планиране 
активне мере, биће реализовани у целости до краја године, а то значи 
да ће се укупним средствима локалних самоуправа и буџета РС, у 
износу од око 51,7 милиона динара, на подручју Филијале Бор анга-
жовати укупно 389 незапослених.

Сајмови запошљавања
Филијала Бор традиционално организује сајмове запошљавања за 

које влада велико интересовање. И ове године одржана су два сајма за-
пошљавања, у Бору и Неготину, на којима је учествовало 58 послодаваца 
који су понудили 380 радних места. Око 1.000 незапослених је посетило 
сајамове, доставило своје радне биографије и представило своја знања и 
вештине послодавцима. Послодавци су понудили послове у области тр-
говине, угоститељства, саобраћаја, грађевинарства и машинства. 

„Резултати показују да је до овог тренутка 242 незапослених на-
шло посао код послодаваца који су учествовали на сајмовима. Када је 
реч о ефектима сајмова, можемо ређи да се око 31 одсто лица запос-
лило управо на тај начин“, каже Мирко Мирковић.

Активности до краја године
„Поред редовних активности, акценат ћемо ставити на што већи 

степен успешности реализације активних мера, односно да се што већи 
број послодаваца и незапослених укључи у наше мере, да повећамо 
учешће НСЗ у запошљавању, а све у циљу смањења броја незапослених 
на нашој евиденцији“, истиче наш саговорник. 

Очекивања су да ће и наредне године самозапошљавање бити 
једна од приоритетних мера у свим локалним плановима запошља-
вања, као што је то било ове године. До краја године очекује се укљу-
чивање 71 незапосленог, међу којима и 13 особа са инвалидитетом, 
у обуке за тржиште рада, чиме ће њихове шансе за запошљавање и 
самозапошљавање бити знатно веће. Соња Станковић

Филијала Бор

Главне шансе за веће запошљавање су у развоју туризма и приватног сектора. 
Као посебно важну у Филијали Бор истичу добру сарадњу са медијима,
јер на тај начин промовишу своје услуге и у сталној су комуникациjи

са незапосленима и послодавцима

ПАД НЕЗАПОСЛЕНОСТИ У СВИМ ОПШТИНАМА
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Књига „Предузетништво – мој избор“ 
нуди практичне примере пословања, 
описује како да се бизнис од самог 
старта постави на здраве ноге и про-

шири ван граница земље, али даје и при-
мере неуспешних покушаја, који указују на 
замке и проблеме који сваког неискусног 
предузетника могу много да коштају. Ау-
торка објашњава да је предузетник особа са 
визијом и јасним циљем за будућност, он сву 
своју енергију усмерава ка послу, за опстанак 
на тржишту, мисли о својој породици и рад-
ницима. 

Биљана Трифуновић је и сама предузет-
ник и каже да је предузетништво њен живот 
и страст. Она је дипломирани економиста са 
богатом биографијом из области реалне еко-
номије. Удата је и има сина, а и муж и син су 
такође економисти и раде заједно у породич-
ној фирми. 

Чланица је Удружења пословних жена Ср-
бије, добитница награде „Цвет успеха – жена 
змај 2015. године“, као и признања „Ствараоци 
за столећа“ за посебну иницијативу у преду-
зетничком стваралаштву у средњој и југоис-
точној Европи 2017. године. Једини је преда-
вач испред Привредне коморе Србије на тему 
спољне трговине и девизног пословања. 

У разговору за „Послове“ поделила је са 
нама своје мотиве да уђе у свет предузет-
ништва, жељу да помогне онима који су на 
почетку, али је говорила и о стварању књиге 
о предузетништву, истичући да јој је увек циљ 
да помогне предузећима и предузетницима 
да се што једноставније и лакше снађу и при-
мене прописе, посебно када се ради о порези-
ма, спољној трговини и девизном пословању. 
„Бескрајно волим то што радим, што не значи 
да је и увек лако. Али како сам одувек волела 
изазов, храбро сам се веома млада упуштала 
у неке пословне подухвате, а неколико пута 
се догодило да сам радећи посао постављала 
матрицу другима како даље“, почиње своју 
причу Биљана.

Када сте се заинтересовали за предузет-
ништво?

„Предузетништво је још 1963. године по-
стало саставни део мог живота, ја сам ишла у 
основну школу, а мој отац је започео озбиљан 
предузетнички посао. Годинама се његов по-
сао развијао, а 1971. године је донет закон да 
предузетници који остваре одређен промет 
морају да воде пословне књиге. Тада сам ишла 
у Економску школу, а отац ме је ангажовао да 
радим уз књиговођу и учим занат. 

Касније сам уписала Економски факултет 
као редован студент, а добила сам и решење 
о порезу за књиговодствену радњу, као допун-
ску делатност. Веома рано била сам бачена у 

ватру и одговорност. Нисам радила због новца 
већ зато што су ме родитељи учили да поред 
факултетске дипломе треба да имам занат у 
рукама. Лагала бих када бих рекла да сам са 
19-20 година била одушевљена њиховим из-
бором. Нисам, али сам поштовала одлуку“, ис-
крена је наша саговорница. 

„Када сам завршила факултет пожелела 
сам да радим као новинар и пошто се указала 
прилика запослила сам се у ‚Привредном пре-
гледу‘. Била сам срећна, испуњена, пратила 
сам сектор агроекономије, разговарала са ди-
ректорима банака, министрима, власницима 
великих и успешних фирми. Размишљала сам 
чак да затворим своју књиговодствену радњу, 
али сам схватила да се са платом новинара 
тешко живи, па сам задржала агенцију као до-
пунску делатност. С обзиром да је и мој супруг 
економиста, 1991. године смо решили да даље 
наставимо самостално, као предузетници.“ 

Који су по вама услови неопходни да 
би неко ушао у предузетништво?

„Да би неко покренуо предузетнички по-
сао треба да тачно зна шта хоће од посла и жи-
вота, али важни су и припрема и знање. Иде-
ални услови никада неће постојати, па ризик и 
одговорност сноси појединац који покреће по-
сао. Држава и друштво су битни да створе што 
повољнији амбијент. Данас почетници имају 
одређене бенефиције, којих није било раније. 

Не мислим само материјалне, које нису безна-
чајне, већ и у облику едукације, менторства, 
удружења. Све то раније није постојало, из тог 
разлога сада је лакше. Постоје бројне помоћи 
и подстицаји.

Оно што је данас теже јесте велика кон-
куренција, која представља и подстицај и 
препреку. Стране команије долазе са великим 
капиталом, обученим људима, детаљно раз-
рађеним плановима рада, великим буџетом 
за маркетинг. Они су знатно самоуверенији 
и агресивнији у релизацији задатих циљева. 
С друге стране, предузетнику, чак и када је 
врхунски мајстор, често на почетку недостају 
вештине и алати из области маркетинга, људ-
ских ресурса, прописа. Примера ради, у корпо-
рацијама је едукација обавезна и на њу се гле-
да као на добру инвестицију, а предузетнику је 
то губитак времена и трошак“.

Какво је ваше искуство са почетка? 
„У предузетнике нисам отишла зато што 

сам остала без посла или зато што нисам има-
ла избора. Тако сам одлучила јер сам своја 
знања и вештине у међувремену проширила и 
била сам спремна на нове изазове. Да ли ми је 
било лако? Није. Да ли сам имала страх? Нор-
мално. Ипак, вредело је труда, пре свега због 
задовољства које сам осећала после сваког за-
вршеног посла. Да се разумемо, нисам од оних 
особа које не цене новац и сматрају да је лоше 

МАПА ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ
ТЕМА БРОЈА    Предузетништво - мој избор

„Флексибилност, одлучност, предузимљивост, спремност на ризик су оно 
што предузетнике чини авангардом светске привреде, не само наше. 
Уколико сматрате да имате људима шта да понудите и да ће њима то 

бити од користи, радите на себи, одважите се и крените у авантуру 
предузетништва“, поручује наша саговорница Биљана Трифуновић, 
ауторка књиге „Предузетништво - мој избор“, у коју је уткала своје и 

искуство клијената и пословних партнера
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уживати у слободи и благодети које вам новац 
пружа. Ни случајно. Али новац није услов за 
срећу и није и не треба да буде једини покре-
тач у животу.

Које су биле највеће препреке и како сте 
их превазишли?

Била сам млада, уз то и женско, а у то вре-
ме послове су углавном водили мушкарци и 
мој највећи проблем је био што су потенцијал-
ни клијенти у старту сматрали да мој хонорар 
треба да буде упола мањи. Била сам често у 
прилици да озбиљно преговарам да бих по-
стигла реалну цену. Ту ми је много помогло 
искуство које сам стекла у родитељској кући. 
Тата је увек инсистирао, посебно док сам била 
студент, да идем са њим на састанке када пре-
говара за послове велике вредности. Учила 
сам од њега да поштујем и ценим рад и знање. 
Такође, боље је не уговорити посао него ради-
ти за недовољну надокнаду. То може да поста-
не лоша навика.

Као жени било ми је тешко да ускладим 
приватни живот и посао када сам постала 
мајка. У то време сам изгубила и родитеље, али 
су ми љубав у породици и љубав према послу 
давали снагу и у најтежим тренуцима. У кри-
зим ситуацијама искрено бих се преиспитива-
ла шта бих радила када бих морала поново све 
из почетка. Одговор који сам добијала увек је 
био – све исто. Волим да учим и помажем љу-
дима да развијају свој посао на легалан начин. 
Помажући другима ја градим себе. Знам да је 
предузетнички посао леп, изазован, тежак, чес-
то непредвидив. Некада људи нису спремни на 
бројне изазове и због тога је лично и преиспи-
тивање својих могућности пре уласка у свет 
предузетништва веома важно“. 

Које особине треба да има предузетник?
„Предузетник да би опстао мора да буде 

поштен, визионар, одговорна, предузимљива, 
организована, самодисциплинована особа и 
да воли свој посао. Треба стално да учи и да 
се усавршава, да буде лидер. Давно, седамде-
сетих година двадесетог века, када би неко 
желео да отвори радњу, агенцију или било 
коју делатност, подношењу захтева за регис-
трацију претходила је провера – тест где се 

оцењивао карактер будућег предузетника: 
колико је одговоран, лојалан, да ли ће бити ко-
ректан према запосленима, хоће ли на време 
плаћати порезе и плате, обавезе добављачима 
и слично. Након тестирања стручна комисија 
доносила је одлуку да ли је кандидат спреман 
и способан да започне сопствени бизнис. Ради-
ло се о озбиљној селекцији, па је у то време и 
наплата пореза била 100 одсто.“

Неколико пута сте повезали посао и 
љубав. Колико је важно да човек ради посао 
који воли?

„Особа која улази у свет предузетништва, 
а да притом не воли то што ради, то никако не 
треба да покушава. Нису то ципеле, сада ме 
жуљају и стежу док су нове, временом ће се 
разгазити, па ће бити удобније. За плату може 
да се ради и посао који вас баш и не испуња-
ва потпуно, али предузетник себи не може да 
дозволи тај луксуз. Он мора да буде потпуно 
посвећен и предан својој идеји“.

Колико је у приватном послу важно учи-
ти од искуснијих?

„Имати доброг ментора од огромне је важ-
ности, не само у послу већ и у животу. Срећна 
сам што сам имала одличне менторе. Научила 
сам од других много и то чиним и дан-данас. 
Учећи од других олакшавате себи живот, као 
и кроз стално учење, посећивање стручних се-
минара, важно је само да то желите“.

Савети за успех?
„Једноставан савет за успех не постоји. Оно 

што за мене значи успех, другима можда не зна-
чи. Свако треба да ради оно што га чини срећним 
и задовољним и у животу и у послу. За мене лич-
но успех је имати здраву породицу, радити по-
сао који волите и који омогућава пристојан и леп 
живот, имати пријатеље, путовати, стално учити 
и усавршавати се. Такође, успех је када умете да 
се радујете и туђем успеху и срећи“.

 Шта вас је инспирисало да напишете 
књигу „Предузетништво – мој избор“?

„Своје вишедеценијско искуство желела сам 
да објединим на једном месту. Идеја је дошла 
одједном, а књигу сам написала из два основна 
разлога: прво – да представим одличне примере 
из праксе који би многима могли да буду модел 
и узор у послу и животу и друго – да пишем о 
примерима пословних промашаја које би тре-
бало избећи. Инспирацију сам добила после 
једне велике конференције на тему зашто мала 
и средња предузећа и предузетници у региону 
стагнирају или гасе свој бизнис у прве три годи-
не. Дошло се до заључка да су узроци непозна-
вање финансија, слаб маркетинг и лоши односи 
међу људима. Како су финансије моја примарна 
област, пожелела сам да их језиком привредни-
ка приближим предузетницима - почетницима, 
али и онима који су већ у послу.

Док сам размишљала о књизи схватила сам 
да желим да привредницима приближим свет 
бизниса и на једноставнији начин објасним како 
да га разумеју и владају њиме. Она представља 
једну озбиљну мапу, путоказ од тестирања идеје, 
преко бизнис плана, упознавања са основним 
законима, до економске анализе пословања. Све 
је поткрепљено бројним реалним примерима. 
Такође, истакла сам значај и предности умре-
жавања и пословних удружења.“

Упитана какви су јој планови, наша са-
говорница одговара да је то веома тешко пи-
тање. Оно што је сигурно јесте да ће наставити 
да даје подршку онима који желе да покрену 
сопствени посао, а сада је веома активна на 
друштвеним мрежама и покренула је свој сајт. 
Планира да настави да учи и да се усавршава. 

„Радујем се ономе што тек долази“, закључује 
Биљана Трифуновић. Јелена Бајевић
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Директор НСЗ Зоран Мартиновић састао се у Новом Пазару са градоначелником 
Нихатом Бишевцем. Циљ посете је било дефинисање активности усмерених ка подсти-
цању запошљавања и побољшању пословног амбијента у том региону.

„НСЗ има циљ да повеже све партнере који делују на тржишту рада и да заједнич-
ки радимо у правцу економског раста и развоја“, рекао је Мартиновић. Он је нагласио 
да је Нови Пазар међу градовима који су показали разумевање за политику запошља-
вања и издвојили значајна средства за локалне акционе планове.

„Национална служба за запошљавање је током 2017. године издвојила око 90 ми-
лиона динара за програме запошљавања у Новом Пазару. Ове године око 50 милиона, 
а до краја године ће бити још више, тако да је ово порука свим послодавцима да се 
информишу о програмима које ми нудимо и о условима под којима планирамо наша 
средства“, рекао је директор Националне службе за запошљавање. 

Градоначелник Новог Пазара Нихат Бишевац је истакао да је сарадња Града и НСЗ 
изузетна, како са централом у Београду, тако и са новопазарском филијалом. „Неза-
посленост је велики проблем у целој земљи, а посебно на локалном нивоу, тако да се 
трудимо да уз помоћ добро дефинисаног Локалног акционог плана помогнемо нашим 
послодавцима да се боље позиционирају на тржишту и тиме подстакнемо запошља-
вање на локалном нивоу“, истакао је Бишевац.

У 2018. години Град Нови Пазар је издвојио 5 милиона динара за суфинансирање субвенција послодавцима за запошљавање лица из ка-
тегорије теже запошљивих, а НСЗ учествује са истим износом. Основ свега је Локални акциони план, у коме се истиче да је издвојено укупно 
10 милиона динара за запошљавање теже запошљивих категорија са евиденције незапослених.

Директор НСЗ и градоначелник Бишевац обишли су две успешне новопазарске фирме – ДОО „Mizan line“ и ДОО „Join“.
Компанија „Mizan line“ је у последње две године запослила преко 30 лица директним посредовањем и око 20 лица кроз различите фи-

нансијске подстицаје које нуди Национална служба, што представља добар пример одличне сарадње НСЗ са послодавцима, чији ефекти се 
огледају у расту броја запослених.

Директор новопазарске филијале НСЗ Фахрудин Ђекић је истакао да са фирмом „Join“ ДОО већ дуги низ година Национална служба има 
успешну сарадњу. Заједнички се спроводи читав сет мера, како посредовање тако и финансијска подршка, све у циљу што бољег одабира 
квалитетних кадрова за послодавца. Ђекић је истакао да ће на нивоу филијале до краја године у различите мере које спроводи НСЗ бити 
укључено преко 500 лица, те да се очекује константан пораст броја запослених.

Власници оба предузећа су изразили велико задовољство досадашњом сарадњом, како у погледу информисања о мерама и услугама које 
послодавцима стоје на располагању, тако и у спровођењу заједничких активности са Филијалом Нови Пазар НСЗ.

Да су мере које спроводи Влада Републике Србије и Национална служба јако ефикасне, говори и податак да је за запошљавање лица из 
категорије теже запошљивих на новотвореним радним местима само за ову годину за Филијалу Нови Пазар издвојено преко 13 милиона ди-
нара за запошљавање 61 лица са евиденције.

У београдској општини Врачар у четвртак, 27. септембра 2018. године, биће одржан Сајам запошљавања за особе са инвалидитетом. Сајам почиње у 
10 и траје до 14 сати, а најављено је учешће 20 послодаваца који ће понудити око 100 слободних радних места. 

Током сајма Национална служба за запошљавање организоваће обуку за активно тражење посла, па ће заинтересовани моћи да сазнају како да 
напишу добру радну биографију и како да се на најбољи начин представе послодавцу. 

Два сајма биће организована у четвртак, 27. септембра. Поред већ најављеног Сајма за запошљавање особа са инвалидитетом у Бео-
граду, у Новом Саду, у СПЦ „Војводина“ (СПЕНС), на сајму запошљавања представиће се 60 послодаваца, а најављено је да ће у понудити 
бити око 1.000 радних места. 

Филијала Суботица НСЗ - Испостава Бачка Топола организује Сајам запошљавања у Бачкој Тополи у петак, 28. септембра, у Великој 
хали ЈП „Тржница“, Карађорђева улица бб. Сајам ће бити одржан од 09.30 до 15.30 сати, а истог дана биће организован и сајам у Новој 
Пазови, на простору Комплекса спортско-рекреативних базена, од 11 до 13 сати.

Почетком октобра очекују нас два сајма запошљавања у организацији Филијале Лозница: 4. октобра у Спортском центру „Лагатор“, у 
Улици Милоша Поцерца у Лозници, где ће 30 послодаваца понудити око 150 радних места, а 5. октобра у Крупњу, у Библиотеци „Полити-
ка“, где је најављено учешће 15 послодаваца са 50 отворених позиција.  

У Лесковцу ће посетиоцима сајма који је најављен за 9. октобар, у Културном центру, бити понуђено око 400 послова, док ће два дана 
касније, 11. октобра, сајам бити одржан у Горњем Милановцу, на Тргу Кнеза Михаила 1, од 11 до 14 сати.

Филијала Краљево НСЗ организује прво Сајам високог образовања и запошљавања у Дому војске, 16. октобра, на којем ће бити по-
нуђено око 150 радних места, док ће други сајам у организацији те филијале бити одржан 19. октобра у Рашки, у сали бившег Комитета, 
а најављено је да ће бити понуђено око 150 радних места. У организацији Филијале Врање НСЗ, у Владичином Хану, у насељу Кула, 26. 
октобра биће одржан сајам запошљавања на којем је учешће за сада најавило око 15 послодаваца.

Сајмови запошљавања добра су прилика за оне који траже посао да ступе у контакт и представе се већем броју послодаваца на једном 
месту, а послодавци да пронађу праве кандидате за послове које нуде. Препорука незапосленима је да понесу своје радне биографије. 

ЈЕСЕЊИ САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА
До краја септембра и у октобру ове године очекује нас велики број сајмова запошљавања широм Србије

Директор НСЗ Зоран Мартиновић у посети Новом Пазару

„НСЗ има циљ да повеже све партнере који делују на тржишту рада и да 
заједнички радимо у правцу економског раста и развоја“, рекао је Мартиновић

ПОБОЉШАЊЕ ПОСЛОВНОГ АМБИЈЕНТА

САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА ЗА ОСИ - 27. СЕПТЕМБРА

Јелена Бајевић

Аида Бојаџић
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ДИГИТАЛИЗАЦИЈА КАО ИМПЕРАТИВ
НАШЕ БУДУЋНОСТИ

Р егионална конференција о трендовима у комуникацијама и 
медијима „Digital“ одржана је пети пут у хотелу „Метропол“ 
у Београду. Дводневна манифестација и овог пута окупила је 
најзначајнија имена из ових области из земље и иностранства, 

а главне теме биле су трендови у телекомуникацијама, медији и тех-
нологија, ауторска права у дигиталном добу, е-спорт, домаћа ИТ сце-
на… Организатор конференције је Color Media Communications.

Према статистици, за 60 секунди у Србији се обави 3,7 милиона 
Гугл претрага, око милион логовања на Фејсбуку, а дневно се пошаље 
око 178 милиона мејлова. Употреба Инстаграма повећала се за чети-
ри пута у односу на претходну годину. Технологија се развија неверо-
ватном брзином, у неким сферама има тенденцију да потпуно замени 
људе, док у другим људи и даље представљају главну спону између 
реалног и виртуелног. Кроз дигитализацију скраћује се време претра-
живања на интернету и постиже реакција медија у реалном времену, 
речено је на конференцији. Један од закључака је и да су дигитални 
медији и друштвене мреже преузели примат над класичним медијима. 

Отварајући скуп, министар културе и информисања Владан Ву-
косављевић рекао је да је циљ дигитализације стварање виртуелног 
простора и најавио да његово министарство планира низ активности 
за повратак ћирилице у дигиталне медије.

„Дигитални медији и друштвене мреже данас имају примат, на-
рочито међу младим генерацијама. Циљ је пружити дигиталну тран-
сформацију прилагођену свим каналима комуникације, е-управи и 
превести материјално у дигитално наслеђе”, рекао је Вукосављевић и 
објаснио да дигитализација одређује успех пословања.

Денис Киф, амбасадор Велике Британије у Србији, који трећи пут 
учествује на „Digital“-у, истиче да је веома видљива еволуција комуни-
кације, као и да су се главне промене десиле у последње четири године.

„Отворио сам Твитер налог, писао блогове на многим језицима, 
водио разговоре и дијалоге на мрежама, фотографије са мог телефона 
завршиле су у бројним новинама, моја амбасада добила је прву апли-
кацију, а почео сам и да користим Инстаграм“, испричао је о свом 
искуству са дигиталним медијима Киф.

„Дигитализација је императив наше будућности. Пренос инфор-
мација који је некада подразумевао дане, па чак и године, данас се 
мери секундама. То најбоље знају наши оператери. Приход од теле-
комуникација бележи сталан раст и представља чак 4,3% укупног 
БДП-а“, истакла је Татјана Матић, државна сектретарка у Министар-
ству трговине, туризма и телекомуникација. 

Програм конференције је традиционално почео панелом на којем 
су говорили генерални директори телекомуникационих компанија 
региона, а током два дана одржано је 9 панела и 13 студија случаја.

Конференцију „Digital 2018“ су подржали бројни партнери: FOX, 
Viasat World, Epic Drama, AMC Network International, Direct Media, A1 
Telekom Austria group, Телеком Србија, Discovery Channel, АМС осигурање, 
VOX Electronics, CarCo, Smart Water, National Geographic, Thema A canal + 
Group Company, Ginx Esports TV, Гранд кафа, Туборг. Јелена Бајевић

Технологија се развија невероватном брзином. Кроз дигитализацију скраћује се време 
претраживања на интернету и постиже реакција медија у реалном времену. Дигитални 

медији и друштвене мреже преузели су примат над класичним медијима

Конференција „Digital 2018“

     

     

ПАНЕЛИ
  На конференцији је одржано неколико интересантних панела на 
актуелне теме, први под називом „Где смо годину дана после: Тра-
диционални панел Телеком лидера региона“, док је други панел 
био: „Денкерк или Нормандија: Транзиција ка on-demand content 
каналима у дигиталном добу“. Након панела „Чији је наш контент: 
Ауторска права у белим, сивим и црним зонама дигиталног доба“, 
учесници су разговарали и на теме „Subeme la radio: У кутијама 
поново живе мали људи“ и „There’s no business like show business: 
Краљеви забаве у региону“.

БЕЗ ОДЛАСКА НА ШАЛТЕР
   Други дан конференције „Digital“ отворили су министар државне 
управе и локалне самоуправе у Влади Србије Бранко Ружић и ам-
басадорка Канаде у Србији Кети Чаба. Ружић је казао да су др-
жавне службе посредством информационог система еЗУП до сада 
размениле око 500.000 пута различита документа, што је ауто-
матски за толико и смањило одлазак грађана на шалтере.
   „Службеници су то урадили са свог рачунара, приступајући кључ-
ним базама као што су МУП, матичне књиге, пореска, ПИО, катас-
тар, НЗС, Централни регистар обавезног социјалног осигурања и 
судска документа“, рекао је Ружић и додао да је за државни Дата 
центар обезбеђена опрема вредна 34 милиона динара, пре свега 
за боље вођење матичних књига, па је тако у првих пет месеци 
ове године издато 30 одсто мање штампаних извода из матичних 
књига рођених него у истом периоду прошле године.
   Амбасадорка Канаде Кети Чаба рекла је да кроз технолошку ино-
вацију Канада олакшава рад привреде и функционисање друштва 
и додала да је спремна да своја искуства у домену иновација пре-
несе Србији и подржи њен развој.

„Digital“ је једини скуп који окупља прве 
људе водећих оператера: МТС, ВИП,

Теленор, Дојче Телеком, Орион,
Mtl Бугарска, Телеком Словенија и други



Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs8 

О купљеним младим људима који су 
дошли да сазнају више о предузет-
ништву прво се обратио Милош Јо-
вановић, из Канцеларије за младе 

општине Чукарица, који им је рекао да ће 
ту увек добити све неопходне информације 
и помоћ, а да је циљ да максимално развију 
све своје капацитете и постану финансијски 
независни. 

„Општина Чукарица и Канцеларија за мла-
де труде се да увек буду у контакту са младима 
како бисмо добили што више информација од 
њих и сазнали шта им је потребно и помогли 
им да то реше. Пружамо им помоћ кроз саве-
те, материјална средства или њихово удружи-
вање. Канцеларија за младе је њихова кућа“, 
каже Јовановић, додајући да је циљ да млади 
људи добију подршку како би једног дана били 
успешни у послу којим се буду бавили.

О пројекту „Едукацијом до запослења“ 
и обукама говорио је Никола Вујиновић, из 
Регионалне агенције за развој и европске 
интеграције Београда, који је истакао да је 
основни задатак да се млади оснаже да раз-
мишљају у смеру самосталног запошљавања 
или да унапреде своје вештине и знања како 
би лакше долазили касније до посла.

„Ово је само један у низу пројеката који 
ће се у наредном периоду реализовати како 
би се млади што више активирали, јер је 
примећено да радије чекају посао него што 
га сами траже. Кроз ову едукацију поку-
шаћемо да им обезбедимо знање које ће им 
помоћи у тржишној утакмици“, каже Никола. 
Он објашњава да ће у оквиру пројекта бити 
одржане различите радионице, на којима 
ће полазници сазнати који су алтернативни 
начини да дођу до средстава за покретање 
бизниса, али и о менторингу, јер ће искусни 

привредници поделити са њима своје иску-
ство и помоћи им да што пре пронађу одржи-
вост своје предузетничке идеје.  

„Менторинг програм је изузетно важан 
као стручна помоћ да се одреди реалност 
идеје. Савет младима је да буду стрпљиви и 
да не одустају код првог проблема. То се од-
носи не само на покретање сопственог посла, 
већ и на тражење запослења – не одустајте 
ако вас први послодавац одбије за посао и бу-
дите упорни“, каже Никола Вујиновић.

У оквиру едукације биће организована и 
обука за писање бизнис плана, као и обука 
за маркетинг, где ће полазници сазнати како 
да представе најбоље свој рад или предузет-
ничку идеју, а посебна пажња ће бити пос-
већена интернет маркетингу и промоцији на 
друштвеним мрежама. Једна од обука биће и 
писање пројеката.

„Желимо да вас оснажимо да покажете 
вољу да учите и сазнате нешто ново како бис-
те једног дана били успешни у послу“, рекао 
је Вујиновић.

Едукације ће бити одржане током октобра 
и новембра ове године.

Инфо дан на којем је представљен пројекат „Едукацијом до запослења“ одржан је у 
општини Чукарица. Циљ пројекта је да помогне младим људима који желе да уђу у свет 

предузетништва да своје идеје остваре у пракси и стекну вештине и знања за брже 
налажење посла. Пројекат финансира Министарство омладине и спорта, а спроводи

се у партнерству са Регионалном агенцијом за развој и европске интеграције

ЕДУКАЦИЈОМ ДО ЗАПОСЛЕЊА
Подршка младима на тржишту рада

Јелена Бајевић
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ПРОГРАМ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ НА ЧУКАРИЦИ

   Као помоћ младима да стекну неопходно радно искуство и праксу и буду конкурентнији 
на тржишту рада, Општина Чукарица организује стручну праксу која је намењена ди-
пломцима и студентима завршних година факултета са пребивалиштем или боравиштем 
на територији ове општине. Почео је и петнаести циклус стручне праксе, а десет полазни-
ка радиће у неколико одељења општине наредна три месеца.
   „Свако од њих је у односу на жеље добио ментора у одређеном општинском одељењу и 
максимално се укључују у свакодневни рад. Веома смо задовољни, јер су заинтересовани 
да уче и раде, а и ми се максимално трудимо да им пренесемо знање. Током летње праксе 
њих четворо је нашло посао и то је велики успех“, каже Милош Јовановић из Канцеларије 
за младе општине Чукарица.
   Своје искуство са нама је поделио практикант Предраг Антовић, студент завршне годи-
не Факултета политичких наука. Он је одабрао сектор који се бави етничким мањинама и 
има веома добро искуство.
   „Надам се да ће ми ова пракса много значити касније за запослење. Још увек не знам 
шта бих радио, али овде сам се упознао са тим како функционише једна јавна државна 
установа и како сарађује са другим локалним самоуправама, градом и различитим ин-
ституцијама“, каже Предраг. 
   Циљ пројекта је да се кандидатима омогући да стекну прво практично искуство и знање 
које ће им бити од користи у даљој професионалној каријери. 



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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        Администрација и управа

БЕОГРА Д

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ
УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

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 
и 94/17), члана 17 став 1 Уредбе о спровођењу интерног и 
јавног конкурса за попуњавање радних места у државним 
органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен 
текст и 109/09) и Закључака Комисије за давање сагласнос-
ти за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код 
корисника јавних средстава 51 број: 112-7159/2018 од 27. 
јула 2018. године и 51 број: 112-8068/2018 од 28. августа 
2018. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

РАДНИХ МЕСТА
У МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
I Орган у коме се радно место попуњава: Министар-
ство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бир-
чанинова 6 
II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место за послове припреме 
каталога и вредновање радних места у 

јавном сектору
Група за каталогизацију и вредновање 

радних места у јавном сектору, Одсек за 
систем плата и каталогизацију и вредновање 

радних места у јавном сектору, Сектор за 
управљање људским ресурсима, звање 

саветник
2 извршиоца

Опис послова радног места: пружа стручну помоћ у 
праћењу припреме и примене Општег каталога радних мес-
та, односно звања, чинова, положаја и функција; припрема 
мишљења и објашњења о правилној примени Општег ката-
лога радних места и припрема мишљења о иницијативама 
других органа, организација и установа за измене и допу-
не Општег каталога; учествује у припреми и примени мето-
дологије за евалуацију радних места, учествује у поступку 
вредновања радних места у јавном сектору на бази израђене 
методологије и утврђивања међусобних односа радних мес-
та у свим деловима јавног сектора;  учествује у обављању 
послова који се односе на сврставање радних места у плат-
не групе и платне разреде; учествује у припреми стручних 
основа за припрему прописа из области плата у државним 
органима, јавним агенцијама, јавним службама, јединицама 
локалне самоуправе и аутономним покрајинама; учествује у 
припреми прописа којима се уређује систем финансирања 
плата у државним органима, јавним агенцијама, јавним 
службама, јединицама локалне самоуправе и аутономним 
покрајинама; учествује у утврђивању и праћењу укупног 
биланса плата у државним органима, јавним агенцијама, јав-
ним службама, јединицама локалне самоуправе и аутоном-
ним покрајинама; припрема анализе, извештаје и информа-
ције из делокруга Групе; обавља и друге послове по налогу 
руководиоца Групе.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образо-
вање из научне области друштвено-хуманистичких наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету; нај-
мање 3 године радног искуства у струци; положен државни 
стручни испит; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона 
о систему плата запослених у јавном сектору, Закона о пла-
тама државних службеника и намештеника и Закона о раду 
- усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом 
на рачунару; вештина комуникације - усмено. 

2. Радно место за координацију промена 
у систему локалне самоуправе

Група за управљање променама у систему 
локалне самоуправе, Сектор за систем 
локалне самоуправе, звање саветник

1 извршилац

Опис послова радног места: израђује анализе, при-
према и спроводи пројектне активности у циљу уна-
пређења функционисања система локалне самоуправе 
и децентрализације и деконцентрације послова државне 
управе; прати и проучава искустава других земаља у про-
цесу реформе система локалне самоуправе и израђује 
извештаје; припрема информације, мишљења и извештаје 
о развоју процеса реформе система локалне самоуправе; 
предлаже могућности за унапређење домаћег правног 
оквира у циљу даље реформе система локалне самоупра-
ве Републике Србије; обавља и друге послове по налогу 
руководиоца Групе.

Услови за рад на радном месту: стечено високо обра-
зовање из научне, односне стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету; најмање 3 године радног искуства у струци; 
положен државни стручни испит; познавање рада на рачу-
нару; знање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона 
о локалној самоуправи, познавање организације и рада 
Министарства државне управе и локалне самоуправе и 
познавање управљања пројектним циклусом, припрема и 
праћење реализације пројеката - усмено; знање енглеског 
језика - писмено - превод; познавање рада на рачунару - 
практичним радом на рачунару и вештина комуникације - 
усмено.

3. Радно место за послове личног 
статуса грађана са иностраним 

елементом, бирачког списка и давања 
овлашћења за обављање послова 

матичара
Одсек за лични статус грађана, Сектор за 

матичне књиге и регистре, звање саветник
1 извршилац

Опис послова радног места: прати примену међуна-
родних уговора и колизионих норми о решавању сукоба 
закона са прописима других земаља у статусним ства-
рима и надлежностима са међународним елементом 
које се односе на матичне књиге; учествује у пословима 
пружања стручне помоћи у примени међународних уго-
вора, као и колизионих норми о решавању сукоба зако-
на са прописима других земаља у статусним стварима и 
надлежностима са међународним елементом и легали-
зацијом исправа у међународном правном саобраћају 
имаоцима јавних овлашћења у вршењу послова матич-
них књига; води управни поступак и припрема нацрте 
решења о датим овлашћењима за обављање послове 
матичара, односно заменика матичара; води евиденцију 
о датим овлашћењима за обављање послове матича-
ра; припрема нацрте одговора Управном суду на тужбе 
у управном спору против решења Министарства доне-
та у управним стварима које се односе на овлашћења 
за обављање послова матичара; учествује у припреми 
управних процедура у вези са вођењем управног поступ-
ка и одлучивање у управним стварима које се односе на 
овлашћења за обављање послова матичара; учествује 
у праћењу и утврђивању стања у вези са јединственим 
бирачким списком; учествује у припреми решења који-
ма се омогућава трајни и непрекидни приступ матичним 
књигама као основним службеним евиденцијама; обавља 
и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови за рад на радном месту: стечено високо обра-
зовање из научне односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету; најмање 3 године радног искуства у струци; 
положен државни стручни испит; познавање рада на рачу-
нару; познавање енглеског језика. 

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање прописа 
из области матичних књига и јединственог бирачког списка 
(Закон о матичним књигама и Закон о јединственом бирач-
ком списку) - усмено; познавање енглеског језика - увидом 
у сертификат или други доказ о познавању енглеског језика 
(оверена фотокопија индекса); познавање рада на рачуна-
ру - практичним радом на рачунару и вештина комуника-
ције - усмено.

4. Радно место за послове извештавања
Одељење за правне, кадровске и послове 

јавних набавки, Секретаријат министарства, 
звање млађи саветник

1 извршилац

Опис послова радног места: обједињује, припрема 
податке и сачињава Извештај о раду Министарства; припре-
ма податке за Информатор о раду Министарства; припрема 
Информацију о раду Министарства; обавља послове који се 
односе на ажурирање података у Централни регистар збир-
ки података Повереника за информације од јавног значаја и 
заштиту података о личности; води неопходне евиденције за 
потребе Секретаријата; сачињава дописе и остварује сарадњу 
са органима државне управе и другим државним органима; 
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.  

Услови за рад на радном месту: стечено високо образо-
вање из научне, односно стручне области из поља друштве-
но-хуманистичких наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету; положен државни струч-
ни испит; завршен приправнички стаж  или најмање 5 годи-
на радног стажа у државним органима; положен државни 
стручни испит, познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање дело-
круга рада Министарства, познавање Закона о заштити 
података о личности - усмено; познавање рада на рачуна-
ру - практичним радом на рачунару и вештина комуника-
ције - усмено.
III Место рада: Београд, Бирчанинова 6.

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство 
државне управе и локалне самоуправе, 11000 Београд, 
Бирчанинова 6, са назнаком „За јавни конкурс“.
V Лице задужено за давање обавештења о конкур-
су: Татјана Јовановић, тел: 011/2686-855 и 011/2646-939.

VI Услови за рад на радним местима: држављанство 
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да 
учеснику конкурса раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужности из радног 
односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање 
шест месеци.

VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење 
пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања јавног конкурса у периодичном издању огла-
са Националне службе за запошљавање.
VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
- потписана пријава са биографијом и наводима о доса-
дашњем радном искуству;
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама при-
бавити податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција или ће то орган учинити уместо ње; 
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књи-
ге рођених;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема; 
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним органима 
(кандидати са положеним правосудним испитом уместо 
доказа о положеном државном стручном испиту подносе 
доказ о положеном правосудном испиту); 
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих 
се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у 
којем периоду је стечено радно искуство);
- за радно место под редним бројем 3. - сертификат или 
други доказ о познавању енглеског језика (оверена фото-
копија индекса).

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, 
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књи-
ге рођених подноси решење о распоређивању или пре-
мештају на радно место у органу у коме ради или решење 
да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотоко-
пији код јавног бележника (изузетно у градовима и општи-
нама у којима нису именовани јавни бележници, приложе-
ни 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. 

Администрација и управа 
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Посао се не чека, посао се тражи

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

Законом о општем управном поступку („Службени глас-
ник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да је 
орган дужан да по службеној дужности, у складу са зако-
ном, врши увид у податке о чињеницама неопходним за 
одлућивање 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 који-
ма се води службена евиденција када је то неопходно за 
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те 
податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе 
личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев 
за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 
103 став 3). Наведене доказе кандидат може да достави уз 
пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења 
изборног поступка. 

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује 
за једну од две могућности - да орган прибави податке о 
којима се води службена евиденција или да ће то кандидат 
учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на интер-
нет презентацији Министарства државне управе и локалне 
самоуправе и Службе за управљање кадровима. 

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

IX Трајање радног односа: За наведена радна места, 
радни однос се заснива на неодређено време.

X Место, дан и време када ће се спровести изборни 
поступак: Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви 
потребни докази и који испуњавају услове за рад на огла-
шеним радним местима, провера стручних оспособљености, 
знања и вештина, обавиће се почев од 2. октобра 2018. годи-
не, са почетком од 10.00 часова, у просторијама Министар-
ства државне управе и локалне самоуправе, Београд, о чему 
ће кандидати бити обавештени на контакте (бројеве телефо-
на и адресе) које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНЕ: Кандидати који први пут заснивају рад-
ни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 
месеци. Кандидати без положеног државног стручног испи-
та примају се на рад под условом да тај испит положе до 
окончања пробног рада. Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној 
фотокопији биће одбачене закључком конкурсне комисије. 

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Минис-
тарства државне управе и локалне самоуправе: www.
mduls.gov.rs, на порталу е-управе, на интернет презен-
тацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.
rs, на огласној табли, интернет страници и у периодич-
ном издању огласа Националне службе за запошљавање 
„Послови“. 

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
ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ

Београд

ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ, председник суда Јован 
Јовановић, на основу одредбе чланова 47, 48, 54 и 55 Зако-
на о државним службеницима („Сл. гласник РС“ бр.79/05, 
81/05-испр, 64/07, 67/07-испр, 116/08 и 99/14), одред-
би Закона о изменама и допунама Закона о државним 
службеницима („Сл. гласник РС“ бр. 94/07 од 19.10.2017. 
године), одредби чланова 17, 18, 19, 20 и 21 Уредбе о 
спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање 
радних места у државним органима („Сл. гласник РС“ 
бр.41/07 и 109/09), као и Закључка Комисије за давање 
сагласности за ново запошљавање и додатно радно 
ангажовање код корисника јавних средстава посл. бр. 
51. бр. 112-744/2018 од 30.01.2018. године и 51. бр. 112-
7101/2018 од 27.07.2018. године, а у складу са Правилни-
ком о унутрашњем уређењу и стематизацији радних места 
у Привредном суду у Београду посл. бр. I-Су.бр.9/2016-5 
од 25.02.2016. године и Правилником о изменама и допу-
нама Правилника о унутрашњем уређењу и стематизацији 
радних места у Привредном суду у Београду посл.бр. I-Су.
бр.9/2016-5-6 од 02.02.2017. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ

РАДНОГ МЕСТА
У ПРИВРЕДНОМ СУДУ У БЕОГРАДУ

I Орган у коме се радно место попуњава: Привредни 
суд у Београду, Београд, Масарикова 2

II Радно место које се попуњава:

Радно место судијски помоћник - 
судијски сарадник, звање: саветник

1 извршилац

Радно место судијски помоћник - виши 
судијски сарадник, звање: самостални 

саветник
3 извршиоца

III Услови за рад на радном месту судијски помоћ-
ник - судијски сарадник: стечено високо образовање 
из научне области правних наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ (мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама), односно на 
основним студијама у трјању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, положен 
правосудни испит.

Услови за рад на радном месту судијски помоћник 
- виши судијски сарадник: стечено високо образовање 
из научне области правних наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ (мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама), односно на 
основним студијама у трајању од најмање четри године, 
или специјалистичким студијама на факултету; положен 
правосудни испит; најмање 2 године радног искуства у 
струци након положеног правосудног испита.

IV Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање Зако-
на о стечају, Закона о привредним друштвима, Закона о 
приватизацији, Закона о облигационим односима, Закона 
о парничном поступку, Закона о извршењу и обезбеђењу 
- усмени разговор са учесницима јавног конкурса, као и 
вештина комуникације - непосредно, кроз усмени разговор 
са учесницима јавног конкурса

V Општи услови за рад: држављанство Републике Србије, 
да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику раније није 
престао радни однос у државном органу због теже повреде 
радне дужности и радног односа, да учесник конкурса има 
општу здравствену способност за рад и да учесник конкур-
са није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VI Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
1. пријава за радно место потписана својеручно, са контакт 
адресом и бројем телефона, као и са јасном назнаком рад-
ног места на које се учесник пријављује (судијски сарадник 
- виши судијски сарадник),
2. биографија,
3. оригинал или оверена копија уверења о држављанству 
Републике Србије,
4. оригинал или оверена копија извода из матичне књиге 
рођених,
5. оригинал или оверена копија дипломе којом се потврђује 
стручна спрема,

6. оригинал или оверена копија уверења о положеном пра-
восудном испиту,
7. оригинал или оверена копија потврде да учеснику раније 
није престајао радни однос у државном органу због теже 
повреде радне дужности из радног односа издате од стране 
државног органа у коме је учесник конкурса био у радном 
односу,
8. оригинал или оверена копија лекарског уверења о 
општој здравственој способности за рад,
9. уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван 
(не старији од шест месеци),
10. попуњену и потписану изјаву у којој се кандидат опре-
дељује да ли ће Привредни суд у Београду прибавити 
податке о чињеницама о којима се води службена еви-
денција (Образац бр. 1) или ће то кандидат сам учинити 
(Образац бр. 2).
Одредбама чланова 9 и 103 Закона о општем управном 
поступку („Сл. гласник РС“ бр.18/16), прописано је, између 
осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке 
орган може да изврши увид, прибавља и обрађује личне 
податке о чињеницама о којима се води службена евиден-
ција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка 
изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документ о чињеницама о којима се води службена еви-
денција је: извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, уверење о положеном правосудном испиту 
и уверење да кандидат није осуђиван.
Потребно је да кандидат попуни изјаву (Образац бр. 1 или 
бр. 2) којом се опредељује за једну од две могућности и то 
да орган прибави податке о којима се води службена еви-
денција или да то кандидат учини сам.

Обрасце бр. 1 и бр. 2 можете преузети на интернет презен-
тацији Привредног суда у Београду у оквиру обавештења о 
јавном конкурсу. Попуњену пријаву неопходно је приложи-
ти уз напред наведене доказе.

Сви докази прилажу се у оригиналу или копији која је ове-
рена код јавног бележника.

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

Диплома којом се потврђује стручна спрема а која је стече-
на у иностранству мора бити нострификована.

VII Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за 
подношење пријаве на јавни конкурс је 15 дана и почиње 
да тече наредног дана од дана објављивања у периодич-
ном издању огласа Националне службе за запошљавање. 
Пријаве се подносе на шалтеру пријема Привредног суда у 
Београду, на адреси: Београд, Масарикова 2 или поштом на 
наведену адресу, са назнаком „Пријава за јавни конкурс“.

VIII Са кандидатима који испуњавају услове за рад на 
оглашеном радном месту, а чије пријаве су благовремене, 
допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени 
сви потребни докази, Конкурсна комисија ће спровести 
изборни поступак у просторијама Привредног суда у Бео-
граду, о чему ће учесници конкурса бити обавештени теле-
фоном или телеграмом, на адресе наведене у пријавама.

IX Лице задужено за давање обавештења о кон-
курсу: секретар суда Петар Штулић, контакт телефон: 
011/2060-120 или зграда Суда Београд, Масарикова 2, први 
спрат, канцеларија бр.120.

Напомене: Кандидати заснивају радни однос на неодређено 
време. Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази 
у оригиналу или копији овереној код јавног бележника, као 
и непотпуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљи-
ве пријаве биће одбачене закључком Конкурсне комисије. 
Државни службеник који се пријављује на конкурс уместо уве-
рења 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.

Обавештавају се учесници јавног конкурса да ће се доку-
ментација враћати искључиво на писани захтев учесни-
ка. Привредни суд у Београду не врши дискриминацију на 
основу расе, боје коже, пола, вере, националности, етнич-
ког порекла или инвалидитета. Конкуренција се заснива на 
квалитету и отворена је за све који испуњавају прописа-
не услове. Сви изрази, појмови, придеви и глаголи у овом 
огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, 
односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Привред-
ног суда у Београду, на интернет презентацији Службе за 
управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној 
табли суда, интернет презентацији и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.

Администрација и управа  
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МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

На основу члана 54 Закона о државним службеници-
ма („Службени гласник РС“ бр. 79/05, 81/05-исправка, 
83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 
99/14 и 94/17), члана 17 Уредбе о спровођењу интерног и 
јавног конкурса за попуњавање радних места у државним 
органима („Службени гласник РС“ бр. 41/07-пречишћен 
текст и 109/09), у складу са закључком Комисије за давање 
сагласности за ново запошљавање и додатно радно анга-
жовање код корисника јавних средстава, 51 број: 112-
5938/2018 од 28. јуна и 51 број: 112-6970/2018. године од 
27. јула 2018 године, оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају: Минис-
тарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 
Београд, Немањина 22-26

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за стручну подршку 
пословима праћења спровођења 

програма развоја железничке 
инфраструктуре и реализације 

уовора о управљању железничком 
инфраструктуром

Одсек за развој и управљање железничком 
инфраструктуром, Одељење за железничку 
инфраструктуру и интермодални транспорт, 

Сектор за железнице и интермодални 
транспорт, звање млађи саветник

1 извршилац

Опис послова: Учествује у припреми смерница за струч-
ну подршку развоју железничке инфраструктуре; анализи-
ра и прати реализацију уговора о управљању железнич-
ком инфраструктуром према учинку; прати инвестиције 
у изградњу, реконструкцију и одржавање железничке 
инфраструктуре; прати спровођење Националног програ-
ма јавне железничке инфраструктуре, припрема годишњи 
извештај о реализацији Националног програма железничке 
инфраструктуре; припрема и израђује мишљења на месеч-
ном нивоу о извештају који доставља управљач инфра-
структуре о реализацији уговора о управљању железнич-
ком инфраструктуром према учинку; учествује у развоју 
модела финансирања железничке инфраструктуре и мето-
дологије за висину накнаде за коришћење железничке 
инфраструктуре; обавља и друге послове по налогу шефа 
Одсека.

Услови: стечено високо образовање из стручне области 
саобраћајно или грађевинско инжењерство, или из науч-
не области правне или економске науке на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или специјалистичким студијама на факултету, 
завршен приправнички стаж или најмање пет година рад-
ног стажа у државним органимa, положен државни стручни 
испит, знање енглеског, немачког, француског или руског 
језика и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање рада на 
рачунару - практичним радом на рачунару; знање енглес-
ког немачког, француског или руског језика - писмено, 
путем теста; познавање Закона о железници, Закона о без-
бедности у железничком саобраћају и Закона о интеропе-
рабилности железничког система - усмено; вештина кому-
никације - усмено.

2. Радно место руководилац Групе
Група за железнички и интермодални 

транспорт и међународне послове, 
Одељење за железничку инфраструктуру 

и интермодални транспорт, Сектор за 
железнице и интермодални транспорт, 

звање самостални  саветник
1 извршилац

Опис послова: Руководи, планира, усмерава и надзи-
ре рад државних службеника у Групи; пружа стручну 
помоћ при припреми стручних основа за израду пропи-
са из области железничког и интермодалног транспор-
та; прати међународне прописе и примену и спровођење 
прописа из области железничког и интермодалног транс-

порта, израђује извештаје и планове и даје предлоге за 
побољшање квалитета услуга у железничком транспорту; 
учествује у уговарању, прати и анализира реализацију уго-
вора о обавези јавног превоза у железничком саобраћају 
и припрема мере за унапређење, припрема предлоге 
основа билатералних и мултилатералних споразума из 
области железнице и интермодалног транспорта и прати 
и анализира извршавање закључених споразума; припре-
ма мишљења на предлоге планова и пројеката у области 
железничког и интермодалног транспорта и истраживања 
потенцијалних локација за терминале и логистичке центре; 
учествује у радним групама за железнички и интермодал-
ни транспорт међународних организација (UNECE, OTIF, 
SEETO и др); прати и анализира квалитативне и квантита-
тивне показатеље транспорта терета и путника у сарадњи 
са железничким превозницима; обавља и друге послове по 
налогу начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из стручне области 
саобраћајно инжењерство или из научне области правне 
науке на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, најмање пет година радног иску-
ства у струци, положен државни стручни испит, познавање 
енглеског, немачког, француског или руског језика, позна-
вање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање рада 
на рачунару - практичном провером рада на рачунару; 
вештина аналитичког резоновања и логичког закључи-
вања, организационе способности и вештина руковођења 
- посредно, путем стандардизованих тестова; познавање 
Закона о железници, Закона о безбедности у железничком 
саобраћају и Закона о интероперабилности железничког 
система - усмено; вештина комуникације - усмено.
 

3. Радно место за стручну подршку 
пословима развоја железничког 

транспорта, терминала интермодалног 
транспорта и реализацију пројеката

Група за железнички и интермодални 
транспорт и међународне послове, 

Одељење за железничку инфраструктуру 
и интермодални транспорт, Сектор за 

железнице и интермодални транспорт, 
звање млађи саветник

1 извршилац

Опис послова: Учествује у припреми смерница за стручну 
подршку развоју железничког и интермодалног транспор-
та; учествује у предлагању мера за унапређење желез-
ничког и интермодалног транспорта и повећање његовог 
обима; прати и анализира квалитативне и квантитативне 
логистичке процесе и системе; учествује у предлагању 
мера за инвестирање у изградњу и развој мреже термина-
ла интермодалног транспорта; прати развој инфраструк-
туре терминала интермодалног транспорта; учествује у 
изради предлога пројеката и прати реализацију пројека-
та из области железничког транспорта и интермодалног 
транспорта; сарађује са другим државним институцијама у 
циљу стварања основа за развој железничког транспорта 
и мреже терминала интермодалног транспорта; учествује 
у анкетирању пружаоца и корисника услуга у вези са пред-
лозима за побољшање постојећег стања; учествује у при-
преми стручних основа за израду нацрта закона и предлога 
других прописа из области железничког и интермодалног 
транспорта; обавља и друге послове по налогу руководио-
ца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља технич-
ко-технолошких; из научне области правне науке или из 
научне области економске науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету, завршен 
приправнички стаж или најмање пет година радног стажа 
у државним органима, положен државни стручни испит, 
познавање енглеског језика, познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање рада на 
рачунару - практичном провером рада на рачунару; позна-
вање Закона о железници, Закона о безбедности у желез-
ничком саобраћају и Закона о интероперабилности желез-
ничког система - усмено, вештина комуникације - усмено.

4. Радно место за стручну подршку 
пословима развоја железничке 
инфраструктуре и реализацију 

пројеката
Одсек за развој и управљање железничком 
инфраструктуром, Одељење за железничку 
инфраструктуру и интермодални транспорт, 

Сектор за железнице и интермодални 
транспорт, звање млађи саветник

1 извршилац

Опис послова: Учествује у припреми смерница за стручну 
подршку развоју железничке инфраструктуре; учествује у 
предлагању мера за повећање обима коришћења желез-
ничке инфраструктуре; учествује у припреми предлога и 
реализацији пројеката из предприступне помоћи ЕУ, кре-
дитних средстава и средстава донације ЕБРД, ЕИБ, WB и 
WBIF; припрема анализе, извештаје и планове из области 
железничке инфраструктуре; прати стање и економски 
положај управљача инфраструктуре; врши анализу захте-
ва корисника услуга железничке инфраструктуре у вези са 
предлозима за побољшање постојећег стања железничке 
инфраструктуре; обавља и друге послове по налогу шефа 
Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља технич-
ко-технолошких или из научне области економске науке на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, завршен приправнички стаж или најмање 
пет година радног стажа у државним органима, поло-
жен државни стручни испит, познавање енглеског језика, 
познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање рада на 
рачунару - практичном провером рада на рачунару; позна-
вање Закона о железници, Закона о безбедности у желез-
ничком саобраћају и Закона о интероперабилности желез-
ничког система - усмено; вештина комуникације - усмено.

5. Радно место за међународну 
сарадњу и планирање пројеката у 

области развоја речне транспортне 
инфраструктуре

Група за пројекте речне транспортне 
инфраструктуре и међународну сарадњу, 
Одељење за водни саобраћај, Сектор за 
водни саобраћај и безбедност пловидбе, 

звање самостални саветник
1 извршилац

Опис послова: Прати рад Дунавске комисије, Међуна-
родне комисије за слив реке Саве и Централне комисије за 
пловидбу Рајном, припрема извештаје за учешће делегације 
Републике Србије у раду међународних речних комисијa; 
припрема стручне основе за израду нацрта закона и пред-
лога других прописа у области унапређења унутрашњих 
пловних путева у складу са међународним конвенцијама; 
прати реализацију пројеката речне инфраструктуре; пра-
ти и спроводи међународне прописе у области спречавања 
загађења унутрашњих вода са пловила; прати програме 
и планове одржавања, обележавања и развоја пловних 
путева, прати примену Оквирног споразума о басену реке 
Саве, усвојених протокола приложених Оквирном спора-
зуму о басену реке Саве и реализацију пројеката на Сави 
и прати и анализира пројекте Савске комисије и Дунавске 
комисије (ДК), припрема извештаје о спровођењу међуна-
родних конвенција у области унутрашње пловидбе чија је 
страна уговорница Република Србија; припрема платформе 
и извештаје за учешће у раду стручних радних група UNECE 
Радне групе за пловидбу WP.3/SC3; прати примену Конвен-
ције о режиму пловидбе на Дунаву и препоруке Дунавске 
комисије усвојене на састанцима техничке групе стручњака 
Дунавске комисије; припрема платформе за учешће деле-
гације Републике Србије у раду Дунавске комисије, Међу-
народне комисије за слив реке Саве и Централне комисије 
за пловидбу Рајном, као и извештаје о учешћу делегације 
Републике Србије у раду међународних речних комисија; 
припрема извештаје о спровођењу међународних споразу-
ма на Дунаву чија је Република Србија страна уговорница; 
прати иницијативе за сарадњу на Дунаву у области безбед-
ности пловидбе и спречавања загађења унутрашњих вода 
са пловила; учествује у изради информатора о раду у делу 
који се односи на Сектор, врши његово ажурирање и стара 
се о доступности информација од јавног значаја из дело-
круга Сектора; обавља и друге послове по налогу руково-
диоца Групе.

Администрација и управа 
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Услови: стечено високо образовање из из научне области 
правне науке или научне односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља техничко-технолошких наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, најмање пет година радног искуства у стру-
ци, положен државни стручни испит, познавање енглеског, 
немачког, француског или руског језика, познавање рада 
на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање рада на 
рачунару - практичном провером рада на рачунару; позна-
вање Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама 
и међународних споразума у области водног саобраћаја - 
усмено; вештина комуникације - усмено.

6. Радно место за нормативне послове 
у ваздушном саобраћају, разврстано у 

звање самостални саветник
Група за нормативне послове у ваздушном 

саобраћају, Сектор за ваздушни саобраћај и 
транспорт опасне робе

1 извршилац

Опис послова: Припрема радне верзије ваздухопловних 
прописа и програма у складу са међународним конвенција-
ма, стандардима и препорукама; сарађује са надлежним 
органима на усаглашавању прописа у смислу норматив-
но-техничке ваљаности; припрема мишљења и даје струч-
на објашњења у примени прописа из области ваздушног 
саобраћаја; прати међународну и домаћу регулативу у 
области ваздушног саобраћаја и учествује у усклађивању 
домаће регулативе са међународном; учествује у консул-
тацијама и  припреми материјала за међународне орга-
низације у области цивилног ваздухопловства; учест-
вује у поступку за потврђивање међународних уговора 
у области ваздушног саобраћаја и у припреми предлога 
аката за потврђивање тих уговора; припрема управна акта 
из области ваздушног саобраћаја; припрема другостепена 
управна акта по изјављеној жалби на првостепена управ-
на акта Директората цивилног ваздухопловства; обавља и 
друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, најмање пет година 
радног искуства у струци, положен државни стручни испит, 
познавање енглеског језика, познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање рада на 
рачунару - практичном провером рада на рачунару; позна-
вање Закона о ваздушном саобраћају, Закона о закључи-
вању и извршавању међународних уговора, Мултилате-
ралног споразума о успостављању заједничког европског 
ваздухопловног подручја- усмено;  вештина комуникације 
- усмено.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА

III Место рада: Београд

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Секрета-
ријат Министарства - Одељење за правне, кадровске и 
опште послове, Београд, Немањина 22-26, са назнаком: „За 
јавни конкурс“.

V Лице задужено за давање обавештења о јавном 
конкурсу: Радмила Матић, тел: 011/3622-064.

VI Општи услови за запослење: држављанство Репу-
блике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учесни-
ку конкурса раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног односа и да 
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

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

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
потписана пријава са биографијом и наводима о доса-
дашњем радном искуству са назначеним радним местом 
на које се конкурише; изјава у којој се странка опредељује 

да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција или ће то орган учинити 
уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода 
из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотоко-
пија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал 
или оверена фотокопија доказа о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима; оригинал 
или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци 
(потврде, решења, уговори и други акти из којих се може 
утврдити на којим пословима, са којом стручном спремом 
и у ком периоду је стечено радно искуство), оригинал 
или оверена фотокопија сертификата или другог доказа 
о познавању енглеског, немачког, француског или рус-
ког језика (за радна места под бројем 2 и 5) и oригинал 
или оверена фотокопија сертификата или другог доказа о 
познавању енглеског језика (за раднa местa под бројем 3, 
4 и 6).

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која 
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима 
и општинама у којима нису именовани јавни бележници, 
приложени докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них судова, односно општинским управама као поверени 
посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докуме-
ната које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним 
судовима, односно општинским управама.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, 
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књи-
ге рођених, подноси решење о распоређивању или пре-
мештају на радно место у органу у коме ради, или решење 
да је нераспоређен. 

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

X Провера оспособљености, знања и вештина 
кандидата у изборном поступку: Са кандидатима 
који конкуришу на наведена радна места и чије су прија-
ве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз 
које су приложени сви потребни докази и који испуња-
вају услове за оглашена радна места, провера стручних 
оспособљености, знања и вештина која се вреднују у 
изборном поступку, обавиће се у просторијама Службе за 
управљање кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла 
Пупина 2 (источно крило) и Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина 22-26, 
почев од 8. октобра 2018. године. 

О свему претходно наведеном кандидати ће бити благовре-
мено обавештени телефоном или електронском поштом, 
на бројеве телефона или имејл-адресе које наведу у својим 
пријавама.

Напомене: Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених,  уверење о положеном држав-
ном стручном испиту за рад у државним органима/уверење 
о положеном правосудном испиту. 

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је, 
између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву 
странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује 
личне податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако 
странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. 
Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и 
сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног 
поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује 
за једну од две могућности, да орган прибави податке о 
којима се води службена евиденција или да ће то кандидат 
учинити сам. Изјаву о сагласности за прикупљање података 
на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних 
места је могуће преузети на веб-страници Службе за упра-
вљање кадровима, на адреси www.suk.gov.rs у делу „Доку-
менти-Обрасци“. Попуњену изјаву је неопходно доставити 
уз напред наведене доказе како би орган могао даље да 
поступа.

Кандидати који конкуришу на више радних места, подносе 
појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава су 
приложили тражена документа. Кандидати који први пут 
заснивају радни однос у државном органу подлежу проб-
ном раду од 6 месеци. 

Кандидати без положеног државног стручног испита при-
мају се на рад под условом да тај испит положе до окон-
чања пробног рада. Сагласно члану 9 Закона о државним 
службеницима, којим је утврђено да су кандидатима при 
запошљавању у државни орган, под једнаким условима 

доступна сва радна места и да се избор кандидата засни-
ва на стручној оспособљености, знању и вештинама, кан-
дидати са положеним државним стручним испитом немају 
предност у изборном поступку у односу на кандидате без 
положеног државног стручног испита. 

Кандидати са положеним правосудним испитом уместо 
доказа о положеном државном стручном испиту подносе 
доказ о положеном правосудном испиту. 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпу-
не пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни 
докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног 
бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису 
именовани јавни бележници, приложени докази могу бити 
оверени у основним судовима, судским јединицама, пријем-
ним канцеларијама основних судова, односно општинским 
управама, као поверени посао), биће одбачене.

Овај оглас се објављује на веб-страници Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре: www.mgsi.
gov.rs, на веб-страници Службе за управљање кадровима: 
www.suk.gov.rs, на порталу е-управе: www.e.uprava.gov.rs, 
на огласној табли, 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 граматичком роду, 
односе се без дискриминације и на особе женског пола.

СОМБОР

СПОРТСКИ ЦЕНТАР “СОКО”
25000 Сомбор, Венац Петра Бојовића 11

тел. 025/412-331

Директор
на период од 4 године

Опис посла: представља и заступа Спортски центар, орга-
низује и руководи процесом рада, одговара за закони-
тост рада Спортског центра, предлаже годишњи програм 
рада и предузима мере за његово спровођење, предла-
же годишњи финансијски план и одговоран је за његово 
спровођење, подноси годишњи извештај о раду и заврш-
ни рачун, извршава одлуке управног и надзорног одбора, 
поставља и разрешава руководиоце организационих једи-
ница Спортског центра, доноси Правилник о унутрашњој 
организацији и систематизацији послова и радних места, 
одговара за коришћење и располагање имовине, одлучује 
о појединачним правилима, обавезама и одговорностима 
запослених у складу са Законом, Правилником о раду, дис-
циплинској и материјалној одговорности и Статутом Спорт-
ског центра, доноси план јавних набавки за текућу годину, 
доноси одлуке у поступцима јавних набавки и врши друге 
послове одређене Законом, Одлуком о оснивању и Стату-
том Спортског центра.

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће услове: да 
има држављанство Републике Србије; да је пунолетан и 
пословно способан; да је опште здравствено способан (уве-
рење доставља изабрани кандидат); да има стечено високо 
образовање на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, односно на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама или специјалистичким струковним 
студијама; да има најмање пет година радног искуства на 
пословима за које се захтева високо образовање; да није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова директора.

ОСТАЛО: Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме 
кандидта, датум и место рођења, адресу становања, подат-
ке о образовању, податке о радном искуству с кратким опи-
сом послова на којима је кандидат радио до подношења 
пријаве на јавни конкурс. Уз пријаву се подноси: диплома 
или уверење о стеченој високој стручној спреми (оверена 
фотокопија); извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија); уверење о држављанству Репу-
блике Србије (оригинал или оверену фотокопију); доказ о 
радном искуству (оверена фотокопија радне књижице, уго-
вори, решења или друге потврде) из којих се може утвр-
дити на којим пословима и с којом стручном спремом је 
стечено радно искуство; уверење да није осуђиван за кри-
вично дело на безусловну казну затвора од најмање шест 
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова директора; предлог програма рада 
и развој установе. Директора Спортског центра именује 
Скупштина града, на предлог Управног одбора установе, 
на период од четири године и може бити поново имено-
ван. Директор се именује на основу претходно спроведеног 

Администрација и управа
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јавног конкурса који расписује и спроводи УО Спортског 
Центра. Након завршеног јавног конкурса који расписује и 
спроводи Управни одбор Спортског центра УО даје предлог 
о кандидату за избор директора и доставља га оснивачу 
на одлучивање, најкасније 15 дана од доношења предло-
га одлуке. Ако Скупштина града не прихвати предлог УО 
сматра се да јавни конкурс није успео. Неблаговремене, 
недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве уз које 
нису приложени сви потребни докази неће се узимати у 
разматрање. Рок за пријаву је 8 дана од објављивања у 
публикацији „Послови“. Пријава се подноси у затвореној 
коверти, на адресу, са назнаком: „За јавни конкурс - име-
новање директора Установе за физичку културу Спортски 
центар Соко - НЕ ОТВАРАТИ”.

ЛЕСКОВАЦ

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
ЛЕСКОВАЦ

16000 Лесковац, Косте Стаменковића 6
тел. 016/252-494

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, 
кандидат мора да испуњава и следеће услове: да је државља-
нин Републике Србије; да је стекао високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије), односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године и одговарајући академски, односно 
стручни назив утврђен у области правних, економских, пси-
холошких, педагошких и андрагошких и социолошких наука, 
односно стручни назив дипломирани социјални радник; да 
има најмање пет година радног искуства у струци; да није 
осуђиван и да се против њега не води кривични поступак 
за кривична дела која га чине неподобним за рад у држав-
ним органима; да поседује организационе, комуникационе, 
менаџерске и вештине презентације; да има знање страног 
језика и знање рада на рачунару. Кандидат је дужан да уз 
пријаву са биографским подацима, поднесе: програм рада 
за мандатни период на који се врши избор, доказ о стручној 
спреми, доказ о радном искуству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, уверење да није кривич-
но осуђиван, уверење да се против њега не води кривич-
ни поступак и уверење о општој здравственој способности. 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
узете у разматрање. Пријаве са доказима о испуњености 
услова подносе се на горенаведеној адреси Центра, лично 
или поштом, са назнаком на коверти: „Пријава на конкурс за 
именовање директора”.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ОПШТИНА ШИД
ОПШТИНСКА УПРАВА
22240 Шид, Карађорђева 2

тел. 022/714-120

Начелник Општинске управе - положај 
у I групи

рад на положају траје 5 година

УСЛОВИ: На основу члана 4 став 5 и члана 95 став 1 Зако-
на о запосленима у аутономним покрајинама и једини-
цама локалне самоуправе („Сл. гласник РС” број: 21/16 и 
113/17), члана 12 став 2 Уредбе о спровођењу интерног и 
јавног конкурса за попуњавање радних места у аутоном-
ним покрајинама и и јединицама локалне самоуправе („Сл. 
гласник РС” број: 95/16), члана 72 тачка 3 Статута општи-
не Шид („Сл. лист Општине Шид” број: 18/15 - пречишћен 
текст) и члана 43 став 1 Пословника Општинског већа („Сл. 
лист општина Срема” број: 33/08 и 29/11 Општинско веће 
на седници, дана 11.09.2018. године, оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

I Орган у коме се положај попуњава: Општинска 
управа, Шид, Карађорђева 2

II Положај који се попуњава: начелник Општинске упра-
ве - положај у I групи

III Опис послова: руководи и координира радом Општин-
ске управе; планира, усмерава и надзире рад Општинске 
управе; усклађује рад организационих јединица Општин-
ске управе и обезбеђује њено функционисање као једин-
ственог органа; остварује сарадњу организационих једини-

ца у оквиру Општинске управе; обавља и друге послове у 
складу са законом, Статутом општине, одлукама Скупштине 
општине, Општинског већа и Председника општине.

IV Услови за рад на положају: да је држављанин 
Републике Србије, стечено високо образовања из научне 
области правне науке на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или специјалистичким студијама на факултету, 
положен државни стручни испит, најмање пег година рад-
ног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и интернет), да није правоснажно осуђиван 
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, да 
му раније није престајао радни однос у државном органу, 
односно органу Аутономне Покрајине или јединици локал-
не самоуправе, због теже повреде дужности из радног 
односа.

V Трајање рада: рад на положају траје пет година од 
дана доношења Одлуке о постављењу.

VI Место рада: Шид, Карађорђева 2

VII У изборном поступку проверавају се: познавање 
области из делокруга рада органа јединице локалне само-
управе утврђене законом којим се уређује локална само-
управа и радних односа у јединицама локалне самоуправе 
утврђене законом којим се уређују радни односи - увидом 
у податке из пријаве и усмено путем разговора; стручна 
оспособљеност за рад на положају и вештина комуника-
ције - увидом у податке из пријаве и усмено путем разго-
вора;  организационе способности и вештина руковођења 
- увидом у податке из пријаве и усмено путем разговора; 
познавање рада на рачунару  увидом у доказ о познавању 
рада на рачунару.

VIII Рок за подношење пријаве на јавни конкурс: 15 
дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана оглаша-
вања обавештења о јавном конкурсу у средствима јавног 
информисања.

IX Садржина пријаве на јавни конкурс: име и презиме 
кандидата; датум и место рођења; адреса становања; кон-
такт телефон; краћа биографија; подаци о образовању; о 
врсти и дужини радног искуства са кратким описом послова 
на којима је кандидат радио; подаци о стручном усаврша-
вању и посебним вештинама потребним за обављање рад-
ног места  уколико их поседује (руковођење, комуникација 
и сл.). Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

X Докази које кандидати прилажу уз пријаву на 
јавни конкурс: извод из матичне књиге рођених; уве-
рење о држављанству Републике Србије; диплома о сте-
ченој стручној спреми; уверење о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима (лица са 
положеним правосудним испитом достављају уверење о 
положеном правосудном испиту уместо уверења о положе-
ном државном стручном испиту за рад у државним орга-
нима, а лица са положеним стручним испитом за запосле-
не у државним органима ,  уместо уверења о положеном 
државном стручном испиту достављају уверење о положе-
ном стручном испиту за запослене у државним органима 
); уверење МУП-полицијске управе да није правоснажно 
осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест 
месеци; исправе којима доказује да му раније радни однос 
у државном органу, органу Аутономне Покрајине или једи-
нице локалне самоуправе није престао због теже повреде 
дужности из радног односа; диплому, уверење или другу 
исправу којом доказује познавање рада на рачунару. Лице 
које не достави доказ о познавању рада на рачунару под-
леже обавезној практичној провери знања и вештине рада 
на рачунару. Сви докази прилажу се у оригиналу или ове-
реној фотокопији код јавног бележника, односно у Суду 
или Општинској управи (ако су оверени пре 28.02.2017. 
године). Изузетно приложени докази кандидата из градо-
ва и општина у којима нису именовани јавни бележници 
могу бити оверени у Основним судовима,судским једини-
цама, пријемним канцеларијама основних судова, односно 
Општинским управама, као поверен посао.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија. Одредбом чла-
на 9 и 103 Закона о општем управном поступку („Сл. гласник 
Републике Србије” бр. 18/16) прописано је, између осталог, 
да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне 
податке о чињеницама о којима се води службена евиден-
ција, осим ако странка изричито изјави да ће податке при-
бавити сама. Документи о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених  
и уверење о држављанству. Потребно је да учесник јавног 
конкурса, уз остале  доказе, достави потписану изјаву којом 
се опредељује за једну од могућности: да орган прибави 
наведене документе о чињеницама о којима се води служ-

бена евиденција или да ће то кандидат сам учинити. Пример 
изјава налази се на званичној интернет страници општине 
Шид - www.sid.org као прилог јавног конкурса.

XI Место, дан и време када ће се спровести изборни 
поступак: са кандидатима чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени 
сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на 
оглашеном радном месту обавиће се провера знања, струч-
них оспособљености и вештина које се вреднују у избор-
ном поступку. О тачном времену и месту провере знања, 
стручне оспособљености и вештина, кандидати ће бити 
обавештени на контакте (бројеве телефона), које наведу 
у својим пријавама.

XII Адреса на коју се подносе пријаве на јавни кон-
курс: Пријаве на јавни конкурс подносе се Конкурсној 
комисији за спровођење јавног конкурса за постављење 
начелника Општинске управе, преко Општинске управе, 
на адресу: Општинска управа, Шид, Карађорђева 2, лич-
но или путем препоручене пошиљке, са назнаком „За јавни 
конкурс - попуњавање положаја у I групи - постављење 
начелника Општинске управе”.

XIII Лице задужено за давање обавештења о јав-
ном конкурсу: Сања Анђелић, извршилац за управљање 
људским ресурсима, телефон: 022/714-120. Обавештења о 
јавном конкурсу могу се добити сваког радног дана у перио-
ду од 08 до 14 часова.

XIV Напомене: Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној 
фотокопији на начин одређен у тачки X овог јавног конкур-
са, Конкурсна комисија одбацује закључком против кога се 
може изјавити жалба Жалбеној комисији у року од 8 дана 
од дана пријема закључка. Жалба кандидата не задржава 
извршење закључка. Под обавезном документацијом сма-
тра се и изјава о начину прибављања докумената из служ-
бене евиденције. Овај оглас објављује се у дневном листу 
„Дневник”, на званичној интернет страници општине Шид 
- www.sid.org, у периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање и на огласној табли општине Шид. 
У дневном листу „Дневник објављује се и обавештење о 
Јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је 
објављен оглас. Термини који су у овом јавном огласу изра-
жени у граматичком мушком роду подразумевају природни 
мушки и женски род на које се односе. 

                       Трговина и услуге

„INEX PLUS” DOO
Београд - Земун, Добановачки пут 58

Радник - пратилац новца и вредности
на одређено време

10 извршилаца

УСЛОВИ: III-VII степен стручне спреме; радно искуство: 
небитно. Пожељно је да кандидати поседују LF1 или LF2 
лиценцу. Трајање конкурса: до попуне. Jављање кандидата 
на телефон: 063/645-63-60, контакт особа Марина Папић.

„COMUNICO88” DOO
Београд - Нови Београд

Омладинских бригада 88-90

Агент продаје у кол-центру
30 извршилаца

УСЛОВИ: од IV степена стручне спреме; радно искуство: 
небитно. Трајање конкурса: до попуне. Послати свој CV на 
и-мејл: kristina.k@comunico88.rs ili jelena.s@comunico88.rs.

CLIP ART ZR
Панчево, Светозара Милетића 104

тел. 062/1366-997
e-mail: clipart013@yahoo.com

Графички дизајнер
Опис посла: припрема за штампу.

УСЛОВИ: VII/1 степен, графички дизајнер; радно иску-
ство 12 месеци; обука за стоно издаваштво (Coreldraw, 
Photoshop, QuarkXPress); енглески језик - средњи ниво. 
Слање пријаве мејлом, јављање кандидата на телефон, 
06/1366-997 лице за контакт Александар Перенчевић.

Администрација и управа / Трговина и услуге
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OGRANAK CHINA MACHINERY
ENGINEERING CORPORATION

11070 Нови Београд
Милутина Миланковића 9г

тел. 064/8333-023

Преводилац за кинески/енглески језик
на одређено време до 12 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор кинеског/
енглеског језика, активно познавање MS Office и Интерне-
та, возачка дозвола Б категорије, виши ниво знања кинес-
ког и енглеског језика, пожељно искуство на превођењу у 
области грађевинарства, пробни рад 1 месец. Пријаве сла-
ти на имејл: milkaokicic@yahoo.com.

КИНЕСКИ РЕСТОРАН БРЗЕ ХРАНЕ
“LUCKY LEE”

11070 Нови Београд, Партизанске авијације 77
тел. 063/8271-814

Помоћни радник у кухињи
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: II или I степен стручне спреме, основна школа. 
Пријаве слати у року од 15 дана од дана објављивања огласа.

„TIPEX AS“ DOO
21000 Нови Сад, Васе Стајића 34/5

тел. 063/557-446, 064/1629-182

Економиста
УСЛОВИ: VI/2 степен, економиста, струковни економиста, 
менаџер; VI/1 степен, економиста за финансије, рачуно-
водство и банкарство, менаџер; основна информатичка 
обука; енглески језик - средњи ниво; пожељно радно иску-
ство на административним пословима 24 месеца. Јављање 
на горенаведени телефон. Рок за пријаву 10.10.2018.

„ТАТРАВАГОНКА БРАТСТВО“ ДОО
24000 Суботица, Биковачки пут 2

тел. 024/623-201

Радник у сачмари
на одређено време 3 месеца

3 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа. Рад у сменама. Кан-
дидати могу да се јаве на горенаведени контакт телефон. 
Оглас остаје отворен до 11.10.2018. године.

„ZEPTER INTERNАTIONAL“ ДОО
Београд, Булевар Михајла Пупина 117

e-mail: posao@zepter.rs

Консултант за продају и маркетинг
место рада: Београд, Ниш и Крагујевац, на 

одређено време 3 месеца
10 извршилаца

УСЛОВИ: од IV до VII степена стручне спреме, без обзира 
на занимање; радно искуство небитно; основно знање рада 
на рачунару. Трајање конкурса: до попуне радног места. 
Кандидати могу своје радне биографије да доставе на горе 
назначени имејл. Лице за контакт: Весна Ракић.

„KLEFFMANN“ ДОО БЕОГРАД
Београд, Трг Николе Пашића 8

тел. 011/324-70-31, 063/33-12-07
062/33-17-06

е-mail: stefan.pavlovic@kleffmann.com

Теренски анкетар
привремени и повремени послови - 1 месец

25 извршилаца

Опис посла: анкетирање пољопривредних газдинстава.

Место рада: Београд-1, Ваљево-2, Вршац-1, Крагујевац-1, 
Краљево-1, Крушевац-2, Лесковац-1, Лозница-2, Нови Сад-
1, Пожаревац-1, Сомбор-1, Сремска Митровица-1, Суботи-
ца-1, Ужице-4, Чачак-3, Шабац-2 (бројеви се односе на број 
извршилаца).

УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, пожељно иску-
ство на сличним пословима (није услов), пожељна возачка 
дозвола Б категорије (није услов), пожељно добро позна-
вање места на територији своје општине.

ОСТАЛО: теренски посао - теренске трошкове рефун-
дира послодавац (аутобуске карте или рачуне за гори-
во); радно време - флексибилно; послодавац организује 
обуку у трајању од 2-3 сата у Новом Саду или Београ-
ду (рефундира трошкове пута). Трајање конкурса: до 
31.08.2018. године. Кандидати могу да се јаве на наведе-
не телефоне, лица за контакт: Стефан Павловић, Марија 
Копривица.

„АМАН“ ДОО
Сурчин, Виноградска 52а

тел. 011/2260-556, локал 113
062/8893-090 

е-mail: silvana.kinkela@aman.co.rs

Фактуриста у погону
на одређено време 6 месеци (постоји 

могућност запослења на неодређено време)
3 извршиоца

Опис посла: евидентира улаз и излаз робе; фактурише 
робу и књижна одобрења за враћену робу; води уредну 
аналитичку евиденцију; ажурира и одлаже документацију; 
израда радних налога, њихово евидентирање и дорада.

УСЛОВИ: без обзира на образовање; пожељно радно иску-
ство у траженом занимању (предност ће имати кандидати 
са радним искуством). Обезбеђен смештај и топли оброк. 
Рад у сменама.

Водоинсталатер
на одређено време 6 месеци (постоји 

могућност запослења на неодређено време)
5 извршилаца

Опис посла: одржавање и реновирање малопродајних обје-
ката.

УСЛОВИ: без обзира на образовање; обавезно радно иску-
ство у траженом занимању - минимум 1 година. Обезбеђен 
смештај. Рад у сменама.

Електричар
на одређено време 6 месеци (постоји 

могућност запослења на неодређено време)
2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на образовање; обавезно радно иску-
ство у траженом занимању - минимум 1 година. Обезбеђен 
смештај. Рад у сменама.

Професионални возач Ц категорије
на одређено време 6 месеци (постоји 

могућност запослења на неодређено време)
5 извршилаца

Опис посла: врши развоз робе по малопродајним објектима 
и купцима; врши превоз на основу добијених налога и води 
евиденцију путних налога и потрошње горива; одговоран 
је за исправност возила; врши контроле возила, потрош-
них средстава, пређене километраже и о утрошку истих; 
води рачуна о редовним техничким прегледима возила и 
припреми истих за регистрацију; благовремено обезбеђује 
замену делова, набавку делова и сервис возила.

УСЛОВИ: возач, возачка дозвола Ц категорије; обавезно 
радно искуство у траженом занимању - минимум 2 године. 
Обезбеђен смештај. Рад у сменама.

Продавац/касир
на одређено време 6 месеци (постоји 

могућност запослења на неодређено време)
20 извршилаца

Опис посла: брига о пријему, складиштењу, излагању, одр-
жавању и разврставању производа; брига о трајности и 
исправности производа; брига о тачности истакнутих цена 
и њихова примена; рад на каси; редовно чишћење и одр-
жавање свих површина и робе у продајном објекту; директ-
но послуживање и помоћ купцима при доношењу одлука 
или проналажењу производа.

УСЛОВИ: без обзира на образовање; пожељно радно 
искуство у траженом занимању (предност ће имати кан-
дидати са радним искуством). Обезбеђен смештај. Рад у 
сменама.

Месар
у погону за прераду меса, на одређено време 

6 месеци (постоји могућност запослења на 
неодређено време)

5 извршилаца

Опис посла: познавање процеса обраде и припреме меса и 
производа од меса.

УСЛОВИ: без обзира на образовање; обавезно радно иску-
ство у траженом занимању - минимум 1 година. Обезбеђен 
смештај и топли оброк. Рад у сменама.

Помоћни радник/хигијеничар
у погону за прераду меса, на одређено време 

6 месеци (постоји могућност запослења на 
неодређено време)

5 извршилаца

Опис посла: врши истовар и утовар меса; врши паковање 
меса; помаже месару при раду; стара се о правовременом 
и исправном складиштењу намирница; дужан је да води 
рачуна о хигијени радног места; дужан је да правовремено 
приступи свим неопходним прегледима и резултате истих 
донесе на увид шефу производње.

УСЛОВИ: без обзира на образовање; пожељно радно иску-
ство у траженом занимању (предност ће имати кандидати 
са радним искуством). Обезбеђен смештај и топли оброк. 
Рад у сменама.

Магацински радник
на одређено време 6 месеци (постоји 

могућност запослења на неодређено време)
5 извршилаца

Опис посла: брига о пријему, складиштењу, комисиони-
рању и разврставању производа; редовно одржавање робе 
и свих површина у објекту.

УСЛОВИ: без обзира на образовање; неопходно радно 
искуство у траженом занимању - минимум 6 месеци. Обез-
беђен смештај. Рад у сменама.

ОСТАЛО: Конкурс је отворен до попуне. Кандидати своје 
пријаве могу да доставе путем имејла или да се јаве на 
телефоне: 011/2260-556, локал 113, 062/8893-090 (од 8 до 
16h). Лице за контакт: Силвана Кинкела.

„TREND-TEX“
ДОО ПРИЈЕПОЉЕ

Пријепоље, Трг Димитрија Туцовића 7
тел. 033/340-110, 063/42-80-47
е-mail: suanita.c@trend-tex.com

Пројект менаџер
на одређено време 3 месеца (могућност 

запослења на неодређено време)
2 извршиоца

Опис посла: прима наруџбенице (радне налоге) од купаца; 
директно комуницира са купцима/добављачима; врши раз-
јашњавање/усаглашавање захтева купца по радним нало-
зима; евидентира радне налоге и врши обраду стања рад-
них налога; проверава и усаглашава комплетност радних 
налога са магационерима; шаље извештај о комплетности 
радних налога купцу; прави планове производње по рад-
ним јединицама и кооперантима; ради и доставља технич-
ко/технолошку документацију за процес производње; пра-
ти производњу и води рачуна о реализацији плана; води 
евиденцију свих неусаглашености добијених од стране 
купаца (рекламације, примедбе, сугестије); прави извештај 
о неусаглашености тканине, репроматеријала и слично, 
шаље рекламације добављачима и учествује у решавању 
рекламација од стране купаца; врши набавку канцеларијс-
ког и другог потрошног материјала; евидентира и плаћа 
доспеле рачуне/обавезе; обрачунава исплате зарада, 
накнада и осталих личних примања; прави статистичке 
извештаје; води рачуна о безбедности и здрављу на раду 
при обављању послова; води рачуна о заштити животне 
средине; примењује и води рачуна о примени докумена-
та, QМС, система управљања квалитетом; обавља и друге 
послове по налогу и упутствима непосредног руководиоца.

УСЛОВИ: VII, VI степен стручне спреме; област економије 
и менаџмента и факултет организационих наука; радно 
искуство: небитно; рад на рачунару - виши ниво - МS Office 
пакет, Интернет; немачки језик - виши ниво. Обезбеђен 
смештај и превоз од смештаја до посла. Трајање конкурса: 
до попуне. Пријаве слати имејлом, за евентуалне додатне 
информације јавити се на телефон послодавца, лице за 
контакт: Суанита Челебић.

Трговина и услуге
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„OLYMPUS PLAZA FOOD
PARKS YU“ DOO

Мали Пожаревац, Ауто-пут Београд-Ниш
e-mail: veljovicdj@gmail.com

тел. 060/644-9883

Касир
за рад у Суботици

10 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без обзира на зани-
мање и радно искуство.

Конобар
за рад у Суботици

10 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без обзира на зани-
мање и радно искуство.

Кувар
за рад у Суботици

10 извршилаца

УСЛОВИ: кувар, III степен стручне спреме, без обзира на 
занимање и радно искуство.

ОСТАЛО: рад у сменама, ноћни рад, обезбеђен превоз, 
обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана. Пробни рад 5 
дана. Трајање конкурса: до попуне радних места. Канди-
дати могу своје радне биографије да доставе мејлом или да 
контактирају послодавца путем телефона. Лице за контакт: 
Ђурђа Вељовић.

ХОТЕЛ „СРБИЈА“ ДОО ВРШАЦ
Вршац, Светосавски трг 12

тел. 066/8076-203
e-mail: milan.p@hotelsrbija.rs

Кувар
на одређено време 3 месеца, предвиђен 

пробни рад
6 извршилаца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, кувар; радно искуство 24 
месеца.

Конобар
на одређено време 3 месеца, предвиђен 

пробни рад
6 извршилаца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, конобар; радно искуство: 
24 месеца; енглески језик - средњи ниво.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места. Кан-
дидати могу своје радне биографије да доставе на горена-
ведени имејл или да се јаве лицу за контакт (Милан Петро-
вић) на наведени број.

БНБ КЛУБ
11000 Београд, Јелисавете Начић 1

тел. 063/216-205

Помоћни радник у производњи пецива
УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме. Канди-
дати треба да се јаве на наведени број телефона. Рок за 
пријављивање: 12.10.2018. године.

EXTRA PRESTIGE
11000 Београд, Булевар војводе Мишића 24а

тел. 064/8346-119

Собарица
на одређено време

УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме; 6 месеци 
радног искуства на наведеним пословима. Кандидати тре-
ба да се јаве на наведени број телефона. Рок за пријављи-
вање 12.10.2018. године.

„УЖИНА“ ДОО
11000 Београд, Косовска 35

тел. 063/340-888

Помоћни радник у производњи пецива
на одређено време

УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме; 6 месеци 
радног искуства на наведеним пословима. Кандидати тре-
ба да се јаве на наведени број телефона. Рок за пријављи-
вање 12.10.2018. године.

„DIGITAL PRINTING CENTAR“ DOO
11000 Београд, Косовска 3

e-mail: posao@dpc.rs

Радник у доради графичких материјала 
- исецање, ламинација

2 извршиоца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, без обзира 
на занимање; 6 месеци радног искуства. Кандидати треба 
да пошаљу CV на наведену имејл-адресу. Рок за пријављи-
вање 30.09.2018. године.

„ЗЕЛЕНИ ХИТ” ДОО
11070 Нови Београд, Тошин бунар 188а

тел. 064/6583-002

Директор корисничког сервиса
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
инжењер пољопривреде, радно искуство 12 месеци, иску-
ство у хортикултури, повртарству, јагодастом воћу, возачка 
дозвола Б категорије, познавање енглеског језика.

Ложач
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком занимању.

ОСТАЛО: Пробни рад 1 месец. Пројаве слати поштом или 
на e-mail: office@zelenihit.rs, у року од 30 дана од дана 
објављивања огласа.

КАЛЕНИЋ 11
11000 Београд, Каленић пијаца, локал 126

тел. 063/8631-261

Продавац готових јела и помоћ у 
припреми

на одређено време

УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме. Канди-
дати треба да се јаве на наведени број телефона. Рок за 
пријављивање 13.10.2018. године.

SWEET BAKERY
11000 Београд, Цара Душана 10

тел. 069-110-9202

Пекар (лиснато и путер тесто)
на одређено време

УСЛОВИ: III степен стручне спреме.

Помоћни радник у пекари
на одређено време

4 извршиоца

УСЛОВИ: II степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Кандидати треба да пошаљу CV на e-mail: 
lazarevic.pekara@gmail.com или да се јаве на наведени број 
телефона. Рок за пријављивање 12.10.2018. године.

УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР
„БОР“ У БОРУ

19210 Бор, Зелени булевар бб

Сервирка
Служба угоститељских услуга, Група за 
кухињу, на одређено време ради замене 

привремено одсутног запосленог, до његовог 
повратка на рад

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа за послове 
из тачке I су услови који су прописани чланом 37 Закона 
о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/2017), Пра-
вилником о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних места у Установи Спортски центар “Бор” бр. 507 
од 27.03.2018. год. Правилником о измени Правилника о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних места 
у Установи Спортски центар “Бор”, бр. 840 од 12.05.2018. 
године. Услови за заснивање радног односа су: завршена 
средња школа или изузетно основно образовање и радно 
искуство на тим пословима најмање једну годину.

Помоћни радник - службе техничких 
послова

на одређено време ради замене привремено 
одсутног запосленог до његовог повратка на 

рад

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа за послове 
из тачке I су услови који су прописани чланом 37. Закона 
о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/2017), Пра-
вилником о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних места у Установи Спортски центар “Бор” бр. 507 
од 27.03.2018. год. Правилником о измени Правилника о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних места 
у Установи Спортски центар “Бор”, бр. 840 од 12.05.2018. 
године. Услови за заснивање радног односа су: завршена 
основна школа.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати подносе оверене копије 
следеће документације: пријаву за оглас са тачном наз-
наком за које радно место се пријављују, као и кратку 
биографију (CV) са контакт подацима; доказ о стеченом 
образовању (сведочанства за завршену основну школу; 
диплома о стеченом средњем образовању); уверење да 
се против кандидата не води кривични поступак (датум 
издавања не старији од 6 месеци); уверење да кандидат 
није осуђиван (датум издавања не старији од 6 месеци); 
уверење о држављанству Републике Србије (датум изда-
вања не старији од 6 месеци); лекарско уверење да има 
општу здравствену способност (не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених; очитана лична карта; 
извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат про-
менио презиме); доказ о радном стажу (потврде, решења 
и други акти из којих се види у ком периоду је остварен 
радни стаж). Решењем директора Установе Спортски цен-
тар “Бор” у Бору, формираће се Комисија која ће на осно-
ву увида у приспелу докуметацију пријављених кандидата 
одабрати кандидате који испуњавају услове огласа и који 
ће ући у ужи избор кандидата за пријем у радни однос на 
одређено време до повратка радника са боловања. Конач-
ну одлуку о избору кандидата за пријем 2 радника у рад-
ни однос на одређено времс са пуним радним временом 
ради замене привремено одсутних запослених до њиховог 
повратка на рад, донеће директор Установе Спортски цен-
тар “Бор” у Бору, на основу извештаја Комисије. Приликом 
заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе 
лекарско уверење као доказ о здравственој способности 
за послове за које се заснива радни однос. Рок за подно-
шење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на 
интернет страници Националне службе за запошљавање 
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Први утисак је најважнији,
будите испред свих

и на интернет страници Установе Спортски центар “Бор” у 
Бору. Оглас ће бити објављен и на огласној табли Установе 
Спортски центар “Бор” у Бору. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве се неће разматрати. Приложена документација 
за оглас неће се враћати кандидатима. Кандидати који не 
буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резулта-
тима огласа, већ ће резултати бити објављени на интернет 
страници Установе Спортски центар „Бор” у Бору (www.
sportskicentarbor.com). Пријаве се подносе лично на писар-
ници Установе Спортски центар “Бор” у Бору или путем 
препоручене поште на горенаведену адресу са напоменом 
“За оглас за радно место ___________ (навессти назив рад-
ног места за које се конкурише)“.

ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА
31260 Косјерић, Олге Грбић 5/II

тел. 031/781-288

Руковалац котлова
УСЛОВИ: IV или III степен машинске струке са положе-
ним стручним испитом за руковаоца котлова, са или без 
радног искуства. Уз пријаву на оглас доставити: фотоко-
пију дипломе о завршеној школи, фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту за руковаоца котлова, итвод 
из матичне књиге рођених. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Посло-
ви”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране. Пријаве слати на горенаведену адресу. Информа-
ције на телефон: 031/781-288 или електронском поштом 
на: toplana.kosjeric@mts.rs.

АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА
LAW FIRM ЂУРИЋ

Београд, Булевар краља Александра 43
тел./факс: 011/3340-734, 064/22-33-829

e-mail: adv.ognjen.djuric@gmail.com

Адвокатски приправник
УСЛОВИ: завршен правни факултет (пожељно Универзи-
тета у Београду), са просечном оценом од 7,50 или више, 
дужина студирања не више од 6 година, одлично позна-
вање рада на рачунару (MS Wоrd, Еxcel), познавање 
енглеског језика (говорног и писаног), познавање другог 
страног језика је предност, без радног искуства у струци. 
Кандидате који испуњавају све наведене услове, молимо 
да пошаљу пријаву са биографијом електронским путем на 
адресу: adv.ognjen.djuric@gmail.com. Само кандидати који 
уђу у ужи избор ће бити контактирани. Рок за конкури-
сање: 27.09.2018. године.

ЕС.ТЕ.ГЕ.ГАС ДОО
11000 Београд, Слободана Јовића 8в

тел. 063/453-846

Инсталатер водовода
УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме; инсталатер водово-
да; радно искуство 6 месеци. 

Инсталатер грејања
УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме; инсталатер грејања; 
радно искуство 6 месеци.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати могу да се јаве на 
контакт телефон 063/453-846, конкурс остаје отворен до 
попуне радног места.

„ЦЕНТРОПЛАСТ“ ДОО
18000 Ниш, Вељка Миљковића 27

Радник на машини за пластику
на одређено време до 3 месеца 

3 извршиоца

УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме у било ком зани-
мању. Рок за пријаву: 28.09.2018. године. Телефон за кон-
такт: 065/4009- 000.

DRA GROUP DOO
24000 Суботица, Ивана Горана Ковачића 11/1

тел. 024/533-636
e-mail. dragroup@dragroupw.com

Магацински радник
на одређено време 1 месец 

3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, техничког смера, рад 
на рачунару Office пакет, возачка дозвола Б категорије, 
енглески на почетном нивоу. Рад на терену. Кандидати 
могу своје биографије слати на горенаведену имејл-адре-
су. Директно јављање кандидата на адресу: Ивана Гора-
на Ковачића 11/1, 9-15 часова. Ближе информације на тел 
024/533-636. Оглас остаје отворен до 13.10.2018. године.

АУТО КУЋА “АЛФА” ДОО
24000 Суботица, Јована Микића 18

e-mail: jovan.salatic@autokucaalfa.com

Ауто-механичар
на одређено време 1 месец 

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, ауто-механичар. 

Ауто-електричар
на одређено време 1 месец 

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, ауто-електричар. 

Помоћни радник у ауто-сервису
на одређено време 1 месец 

УСЛОВИ: I- III степен стручне спреме, без обзира на врсту 
стручне спреме.

ОСТАЛО: возачка дозвола Б категорије. Пожељно радно 
искуство. Заинтересовани кандидати своје биографије могу 
слати имејлом на горенаведену адресу. Контакт телефон: 
024/554-549 или 064 231-2000. Оглас важи до 11.10.2018.

DEICHMANN
ТРГОВИНА ОБУЋОМ СРБ ДОО

11070 Нови Београд
Булевар Михајла Пупина 6

Вођа продавнице/асистент (теренски)
за рад у Ужицу, на одређено време, 

могућност продужења на неодређено време 

Опис посла: одговорност за постизање планираног при-
хода, активно учествовање у продаји као члан продајног 
тима, спровођење продајних акција, вођење стања робе 
и складиштење, организација рада продајног тима и одго-
ворност за њихов рад, други административни и организа-
циони послови.

УСЛОВИ: средња стручна спрема, склоност теренском 
раду, спремност на стална путовања, мењање продавница 
на подручју Србије (90% теренског рада), флексибилност, 
искуство руковођења тимом од најмање 5 запослених, сми-
сао за рад са купцима, комуникативна и добро организо-
вана особа, способност самосталног решавања проблема, 
возачка дозвола Б категорије. Вођа продавнице асистент 
(теренски) нема своју сталну радњу, него ради у радњи 
у којој се у одређеном периоду укаже потреба за додат-
ном радном снагом. Пријаве на конкурс слати на имејл: 
Simona_Florjancic@deichmann.com или поштом на адресу: 
Deichmann трговина обућом Срб ДОО, 11070 Нови Бео-
град, Булевар Михајла Пупина 6. Конкурс је отворен до 
28.09.2018. године.

                                Медицина

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

“БАЊА КАЊИЖА”
24420 Кањижа, Народни парк бб

Конобар
за потребе немедицинског сектора, Одељења 

ресторана и кухиње, на одређено време до 
повратка привремено одсутног запосленог са 

боловања
2 извршиоца

Опис послова: Врши послуживање хране и пића у објек-
тима послодавца, поставља столове и поспрема их након 
употребе, те испоставља рачун и наплаћује услуге за „a la 
carte” госте у ресторану. Пошто од гостију прими наруџбе, 
преноси их особљу у кухињи или у шанку и води рачуна 
о томе да госте послужи што брже и што квалитетније. 
Дочекује госта на улазу у ресторан, врши пратњу до стола, 
придржава столицу при седању, нуди помоћ при одлагању 
гардеробе, те дискретно врши саветовање при одабиру 
јела и пића (специјалитете куће, дневна понуда, друга јела 
и пића из понуде ресторана). Од конобара се очекује да 
буде љубазан, тачан, брз и комуникативан, будући да је у 
сталном и непосредном контакту са гостима и како репута-
ција послодавца увелико зависи од њега, од запосленог се 
не очекује само коректна услуга, него и то да госту боравак 
учини што угоднијим. По потреби ради за шанком и одржа-
ва санитарно-хигијенске услове у шанку. По потреби, врши 
послове и радне задатке сервирке: врши послуживање 
хране и пића у објектима послодавца, поставља столове и 
поспрема их након употребе (обезбеђење потребног броја 
чистог прибора) за стационарне пацијенте, у ресторану као 
и у собама. Дискретно поздравља пацијенте и врши савето-
вање при одабиру јела и пића (дневна понуда пансионског 
јела и пића). Пошто од пацијената прими наруџбе, преноси 
их особљу у кухињи и води рачуна о томе да госте послужи 
што брже и што квалитетније. Стара се о примени санитар-
но-хигијенских мера. За свој рад и средства рада која су му 
поверена одговара главном конобару.

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених Законом о раду („Службени глас-
ник Републике Србије” број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14 и 13/17) морају испуњавати и посебне услове утврђе-
не Правилником о унутрашњој организацији и системати-
зацији послова у Специјалној болници за рехабилитацију 
„Бања Кањижа” Кањижа. Посебни услови за заснивање 
радног односа: средње образовање 3. степена угоститељс-
ког или другог смера. 

ОСТАЛО: Приликом пријављивања на оглас потребно је доста-
вити следећа документа: пријаву на оглас; биографију; овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег 
профила; фотокопију личне карте; доказ о вакцинационом 
статусу кандидата (потврда о примљеним вакцинама - дом 
здравља према месту пребивалишта или боравишта у време 
вакцинације). Напомена: уколико кандидат не доказује свој 
статус вакцинације, сматраће се да није примио законом и под-
законским актима прописане вакцине. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Достављање и пријем 
пријава се врши најкасније до 12.00 сати последњег дана исте-
ка рока за пријављивање. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће бити узете у разматрање. Пријаве са документацијом 
доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију 
„Бања Кањижа”, Одељење за правне и опште послове, 24420 
Кањижа, Народни парк бб, са назнаком „Пријава на оглас за 
пријем у радни однос за послове конобара”.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУПАЊ
15314 Крупањ, Владе Зечевића 61

Доктор медицине
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и 
следеће посебне услове: висока стручна спрема (доктор 
медицине), VII/1 степен стручне спреме; положен стручни 
испит за своје звање. Кандидати уз пријаву подносе сле-
дећу документацију: диплому о завршеном медицинском 
факултету (оригинал или оверена фотокопија); уверење о 
положеном стручном испиту (оригинал или оверена фото-
копија); извод, односно уверење из Националне служ-
бе запошљавања; кратку биографију. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве 
се подносе на горенаведену адресу или непосредно у ДЗ. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 

Трговина и услуге / Медицина  

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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ДОМ ЗДРАВЉА БУЈАНОВАЦ
17520 Бујановац, К. Петровића 328

1) Доктор медицине - изабрани лекар
на одређено време због повећаног обима 

посла, на период до 3 месеца
6 извршилаца

УСЛОВИ: високо образовање на интегрисаним академским 
студијама по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године; на основним сту-
дијама у трајању од најмање пет година, по пропису који 
је уређивао високо образовање до септембра 2005. годи-
не; стручни испит, лиценца, најмање шест месеци у звању 
доктор медицине.

2) Доктор стоматологије
на одређено време због повећаног обима 

посла, на период до 3 месеца

УСЛОВИ: високо образовање на интегрисаним академским 
студијама по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године; на основним сту-
дијама у трајању од најмање пет година, по пропису који 
је уређивао восоко образовање до септембра 2005. године; 
стручни испит, лиценца, најмање шест месеци у звању док-
тора стоматологије.

3) Медицинска сестра - техничар
на одређено време због повећаног обима 

посла, на период до 3 месеца
6 извршилаца

УСЛОВИ: средње образовање; стручни испит, лиценца и 
најмање шест месеци радног искуства у звању медицинска 
сестра - техничар.

4) Возач санитетског возила - возач у 
ХМП

на одређено време због повећаног обима 
посла, на период до 3 месеца

УСЛОВИ: средње образовање; возачка дозвола Б и Ц кате-
горије.

5) Спремачица здравствених просторија
на одређено време због повећаног обима 

посла, на период до 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: основно образовање.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на оглас подносе следећа 
документа: молба за пријем са кратком биографијом, адре-
сом и контакт телефоном, диплома о завршеној школи 
(оверена фотокопија), сведочанство о завршеној основној 
школи за радно место под бр. 5, уверење о положеном 
стручном испиту (оверена фотокопија), решење о упису у 
комору или лиценца о раду (оверене фотокопије), извод 
из матичне књиге рођених (оверена фотокопија), уверење 
о држављанству, не старије од 6 месеци (оверена фокто-
копија), уверење општинског суда да се не води кривични 
поступак, не старији од 6 месеци, у захтеву (молби) канди-
дат треба да наведе документацију коју је доставио пово-
дом огласа. Пријаве на оглас се могу поднети лично у ДЗ, 
сваког радног дана од 7.00 до 14.00 часова, у затвореној 
коверти или послати препоручено поштом на горенаведе-
ну адресу, са назнаком “За оглас” и називом радног мес-
та за које се конкурише. Оглас је отворен 8 дана од дана 
објављивања у публикацији “Послови”. Изабрани кандида-
ти биће обавештени писаним путем, након чега ће достави-
ти лекарско уверење.

ДОМ ЗДРАВЉА ЗВЕЗДАРА
11000 Београд, Олге Јовановић 11

Специјалиста радиологије

Опис посла: превенира, дијагностикује и лечи боле-
сти, повреде и друге физичке и менталне поремећаје 
коришћењем специјализованих метода и техника, кроз при-
мену принципа и процедура савремене медицине, о чему 
води прописану медицинску документацију; организује и 
спроводи мере на очувању и унапређењу здравља поје-
динца и породице; ради на откривању и сузбијању фактора 
ризика за настанак болести; прати здравствено стање ста-
новништва на свом подручју и осигурава податке за пот-
ребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, 
предлаже и спроводи мере за њихово отклањањe, спрово-
ди здравствено-васпитне активности и остварује сарадњу са 
кључним појединцима и организацијама у заједници; ради у 

превентивним саветовалиштима; организује и спроводи про-
писане систематске, циљане и скрининг прегледе; учествује 
у посебним програмима (вакцинацијама, мере у току епиде-
мије и масовних несрећа, мере за рано откривање болести); 
обавља послове радиолошке дијагностике за коју је специја-
лизован о чему сачињава специјалистички извештај; обавља 
специјалистичке прегледе и упућује на даљу дијагностику и 
прегледе; одређује начин и врсту лечења; прати ток лечења 
и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења; 
учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; 
обавља консултације са другим здравственим радницима и 
здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира 
спровођење здравствене заштите.

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним академским 
студијама, по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10.09.2005. године и завршена специјализација из 
одређених грана медицине, у складу са Правилником о спе-
цијализацијама и ужим специјализацијама здравствених 
сарадника; на основним студијама у трајању од најмање 
5 година по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10.09.2005. године и заврешена специјализација из 
одређених грана медицине, у сладу са Правилником о спе-
цијализацијама здравствених радника и сарадника. Рок за 
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа, 
поштом или личном доставом у архиву ДЗ Звездара, Олге 
Јовановић 11, II спрат, соба 208. Уз пријаву поднети доказе 
о испуњености тражених услова. Тражени докази се пре-
дају у неовереним фотокопијама и не враћају се кандидати-
ма. ДЗ Звездара задржава право да поништи оглас уколико 
сматра да ниједан од пријављених кандидата не испуњава 
услове за рад за тражено радно место. Резултати огласа 
биће објављени на интернет страници ДЗ.

УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИЈИХ

„ЈЕЛА ДОМ”
11000 Београд - Звездара

Михаила Булгакова 38

Доктор медицине
на одређено време од најмање 6 месеци

УСЛОВИ: потребно искуство у раду са старијим лици-
ма, геријатрија. Кандидати треба да се јаве на телефон: 
011/742-36-63, контакт особа Милица Биоленчег. Рок за 
пријаву: до попуне.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА “СВЕТИ САВА”
11000 Београд, Немањина 2

тел. 011/6642-831

Доктор медицине специјалиста 
неурологије

Доктор медицине специјалиста 
неурологије

на одређено време до повратка запосленог 
са неплаћеног одсуства са рада (17.12.2019. 

године)

УСЛОВИ: високо образовање (на интегрисаним академским 
студијама, по прописима који регулишу високо образовање 
од 10.09.2005. године); стручни испит; специјалистички 
испит из неурологије; лиценца; најмање три године и шест 
месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка запосленог 
са боловања/неплаћеног одсуства са рада

8 извршилаца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, медицинска школа; 
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног иску-
ства у наведеном звању.

Референт за правне, кадровске и 
административне послове

УСЛОВИ: средње образовање административне струке; 
знање рада на рачунару. 

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас при-
ложи следећу докумнтацију у фотокопији: диплому о завр-
шеној траженој школи; уверење о положеном траженом 
стручном испиту; лиценцу издату од надлежног органа; 
кратку биографију са адресом и контакт телефоном. Прија-
ве се подносе поштом на наведену адресу болнице. Прија-
ве поднете мимо означеног рока и без потпуне документа-
ције неће се узимати у разматрање.

ДЗ „Др СИМО МИЛОШЕВИЋ“
ЧУКАРИЦА

11030 Београд, Пожешка 82
тел. 011/3538-300

Доктор медицине специјалиста - 
изабрани лекар за децу

у Служби за здравствену заштиту деце и 
омладине, на одређено време до 24 месеца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен струч-
ни испит, завршена специјализација из педијатрије, висо-
ко образовање: на интегрисаним академским студијама, 
по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005. године и завршена специјализација из 
одређених грана медицине, у складу са Правилником о 
специјализацијама и ужим специјализацијама здравстве-
них радника и здравствених сарадника; на основним сту-
дијама у трајању од најмање пет година по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године и завршена специјализација из одређених грана 
медицине, у складу са Правилником о специјализацијама 
и ужим специјализацијама здравствених радника и здрав-
ствених сарадника. Кандидат подноси следећу документа-
цију: пријаву на оглас са кратком биографијом; фотокопију 
дипломе о завршеном медицинском факултету; фотоко-
пију дипломе или уверења о завршеној специјализацији 
из педијатрије; фотокопију потврде о положеном струч-
ном испиту; фотокопију дозволе за рад - лиценце издате 
од надлежне Лекарске коморе; извод из матичне књиге 
рођених/венчаних; уверење о држављанству; фотокопију 
личне карте. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији Националне службе за запо-
шљавање „Послови” и сајту Дома здравља ”Др Симо Мило-
шевић”. Пријаве се подносе на горенаведену адресу или 
Архиви ДЗ, III спрат, соба број 15. Пријаве поднете мимо 
означеног рока и без потпуне документације неће се узима-
ти у разматрање. Како достављену документацију подноси-
лаца молби на објављене конкурсе не враћамо кандидати-
ма, иста не мора бити оверена. Одлука о избору кандидата 
на расписани конкурс биће објављена сајту ДЗ “Др Симо 
Милошевић”.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ 

“СВЕТИ ВРАЧЕВИ”
23330 Нови Кнежевац

Краља Петра I Карађорђевића 85

Техничар одржавања одеће
на одређено време због замене привремено 

одсутне запослене, до њеног повратка са 
боловања

УСЛОВИ: Поред услова утврђених чланом 24 Закона о раду, 
кандидати треба да испуњавају услове прописане Правил-
ником о унутрашњој организацији и систематизацији посло-
ва Специјалне болнице за психијатријске болести “Свети 
Врачеви” Нови Кнежевац и то: I степен стручне спреме, 
завршена основна школа. Кандидати су обавезни да уз 
пријаву, која садржи краћу биографију, доставе: оверену 
фотокопију дипломе о школској спреми и обичну, неовере-
ну фотокопију личне карте. Радни однос се заснива почев 
од 10.10.2018. године и траје до повратка запослене са 
боловања. Рок за достављање пријава кандидата је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији Националне 
службе за запошљавање „Послови“ и веб-сајту Министар-
ства здравља Републике Србије. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. Обавештење о избору 
кандидата кандидатима ће бити достављено у року од 30 
дана од дана доношења одлуке о избору. Пријаве се дос-
тављају на адресу: Специјална болница за психијатријске 
болести „Свети Врачеви“ Нови Кнежевац, Краља Петра I 
Карађорђевића 85, 23330 Нови Кнежевац, са назнаком „За 
оглас за пријем у радни однос” или лично предати у правну 
службу Специјалне болнице.

Медицина

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ 
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра - техничар
на Одељењу интензивне неге и терапије 
Службе за интензивну негу и терапију и 

неонатологију на Клиници за педијатрију, 
на одређено време до повратка запослене 
са боловања дужег од 30 дана, са пробним 

радом од 3 месеца

Опис посла: брине се о пријему, нези и отпусту болесни-
ка;спроводи терапију према налогу лекара; прати болес-
ника на дијагностичке прегледе; узима и шаље материјал 
на лабораторијске анализе; ради и друге послове из свог 
делокруга а по налогу непосредног руководиоца; учествује 
у сменском раду; за свој рад одговорна је непосредном 
руководиоцу, главној сестри Клинике и Института.

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове 
прописане законом, као и следеће посебне услове: да посе-
дује средњу стручну спрему IV степен - завршену средњу 
медицинску школу, педијатријски или општи смер; поло-
жен стручни испит; лиценцу за рад. Уз пријаву се подносе у 
оригиналу или овереној копији следећа документа: дипло-
ма о завршеној средњој медицинској школи; уверење о 
положеном стручном испиту; дозвола за рад - лиценца 
издату од надлежне коморе или решење о упису у именик 
коморе; фотокопија из матичне књиге венчаних (уколико 
су диплома, уверење и лиценца издати на девојачко пре-
зиме); уверење да се против кандидата не води кривични 
поступак (уверење суда) не старије од 6 месеци; уверење 
да кандидат није осуђиван (уверење из полицијске упра-
ве) не старије од 6 месеци; кратка биографија (Curriculum 
Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном, и-мејл адресом. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обра-
ду 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 запошља-
вање. Приликом заснивања радног односа, кандидат је 
дужан да достави лекарско уверење о здравственој способ-
ности за послове које ће обављати и фотокопију личне кар-
те, фотокопију вакциналног картона и санитарну књижи-
цу. Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити 
позвани на разговор ради пружања додатних података који 
могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство 
о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образо-
вање или оспособљености, дужина трајања школовања). 
Пријаве се предају у затвореној коверти, лично или поштом 
на адресу, Института, са назнаком „Пријава на оглас за 
пријем медицинске сестре на Одељењу интензивне неге 
и терапије на Клиници за педијатрију”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН
26220 Ковин, Трг ослобођења 4

тел. 013/741- 464

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице следеће 
струке: доктор медицине, доктор стоматологије и дипломи-
рани фармацеут са положеним специјалистичким испитом 
из делатности ДЗ, као и дипломирани економиста и дипло-
мирани правник са завршеном едукацијом из области здрав-
ственог менаџмента; да има седам година радног стажа у 
области здравствене заштите, а од тога најмање три године 
радног стажа на руководећем радном месту; да је државља-
нин РС; да има општу здравствену способност; да није осуђи-
вано и да се против кандидата не води истрага и да није 
покренут кривични поступак за кривично дело на безуслов-
ну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело 
које га чини недостојним за обављање послова директора 
дома здравља. Уз писмену пријаву са биографијом, канди-
дат је дужан да достави следећа документа у оригиналу 
или овереној фотокопији: извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, диплому о завршеном факулте-
ту, диплому о положеном специјалистичком испиту, доказ 
о завршеној едукацији из области менаџмента у здравству 
уколико је кандидат дипломирани правник или дипломира-
ни економиста, доказ о дужини радног стажа и руководећем 
радном месту, уверење полицијске управе о неосуђиваности 
(не старије од 6 месеци), уверење основног и вишег суда да 
се против кандидата не води истрага и није покренут кри-
вични поступак (не старије од 6 месеци) и лекарско уверење 
о општој здравственој способности. Рок за пријаву је 15 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА ЖАБАРИ

12374 Жабари

Оглас објављен 29.08.2018. године у публикацији 
„Послови“ поништава се за радно место: доктор 
медицине.

УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
„ЈЕЛА ДОМ“ БЕОГРАД

Београд - Звездара, Михаила Булгакова 38
тел. 011/7423-663

Медицинска сестра
на одређено време, уз могућност продужења 

уговора

УСЛОВИ: медицинска сестра, без обзира на радно искуство, 
положен стручни испит.

Болничар - неговатељица
на одређено време, уз могућност продужења 

уговора

УСЛОВИ: од I до IV степена стручне спреме, без обзира на 
радно искуство. Обезбеђен смештај.

ОСТАЛО: Конкурс је отворен до попуне. Кандидати могу 
да се јаве послодавцу путем телефона. Лице за контакт: 
Милица Биоленчек.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „ЛОРА“

Београд, Антифашистичке борбе 21г
тел. 011/2607-133

e-mail: apoteka.lora@gmail.com

Фармацеутски техничар
место рада: Гуча, општина Лучани, на 

одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: стручни испит/лиценца, знање енглеског - виши 
ниво, рад на рачунару, потребно је радно искуство од мини-
мум 12 месеци. Рад у сменама, пробни рад. Рок трајања 
конкурса: до попуне. Кандидати се могу јавити послодавцу 
на горенаведени телефон особи за контакт или могу да 
доставе радне биографије путем имејла. Особа за контакт: 
Татјана Анђелић Јовановић.

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР СУБОТИЦА
Суботица, Алеја маршала Тита 31

тел. 024/644-411
e-mail: kadrovi.gcsub@gmail.com

Медицинска сестра - техничар
на одређено време

3 извршиоца

УСЛОВИ: медицинска сестра - техничар, општи смер; радно 
искуство: небитно; положен стручни испит. Рад у сменама, 
ноћни рад. Запослени ће радити у просторијама Герон-
толошког центра, а по потреби и у ванинституционалној 
заштити. У просторијама Геронтолошког центра рад је 
организован сменски, уз ноћни рад. Ванинституционал-
на заштита обезбеђена је само у првој смени (пуно радно 
време од понедељка до петка, а суботом 4 часа). Геронто-
лошки центар не обезбеђује смештај за запослене, већ они 
падају на терет запосленог. Зарада медицинског техничара 
одређена је Уредбом, основица за обрачун износи 2.561.23 
динара, а коефицијент за дато радно место је 13,11. Уз 
наведену зараду Установа обезбеђује и аутобуску карту на 
име путних трошкова за градске и приградске месне зајед-
нице унутар града Суботице. Трајање конкурса: до попуне. 
Контакт особа: Биљана Броћиловић.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, Краљице Јелене 22

Доктор медицине специјалиста у 
радиолошкој дијагностици

УСЛОВИ: Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: 
фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фото-
копију уверења о положеном специјалистичком испиту, 
фотокопију решења о упису у Лекарску комору или фото-

копије дозволе за рад - лиценце, уверење да кандидат није 
осуђиван (издаје МУП, не старије од 6 месеци), уверење да 
се против кандидата не води истрага и кривични поступак 
(издаје суд, не старије од 6 месеци), кратку биографију са 
адресом и контакт телефоном.

Доктор медицине
на одређено време до повратка запосленог 

са боловања, у Служби за здравствену 
заштиту деце, школске деце и омладине

УСЛОВИ: образовање на интегрисаним академским сту-
дијама, по прописима који уређују високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године; на основним студија-
ма у трајању од најмање 5 година по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године и 
завршен стручни испит, најмање шест месеци радног иску-
ства у звању доктора медицине. Кандидати су у обавези 
да уз пријаву доставе: фотокопију дипломе о завршеном 
медицинском факултету, фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, фотокопију решења о упису у Лекарску 
комору или фотокопију дозволе за рад - лиценце, уверење 
да кандидат није осуђиван (издаје МУП, не старије од 6 
месеци), уверење да се против кандидата не води истрага 
и кривични поступак (издаје суд, не старије од 6 месеци), 
кратку биографију са адресом и контакт телефоном.

Медицинска сестра - техничар 
педијатријског смера

пробни рад од 2 месеца, у Служби з 
аздравствену заштиту деце, школске деце и 

омладине

УСЛОВИ: средње образовање, средња медицинска школа, 
педијатријски смер, стручни испит, дозвола за рад (лицен-
ца), најмање 6 месеци радног искуства у звању медицин-
ске сестре - техничара, педијатријског смера. Кандидати 
су у обавези да уз пријаву доставе: фотокопију дипломе о 
средњој медицинској школи педијатријског смера, фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију 
дозволе за рад (лиценце) или решења о упису у комо-
ру, уверење да кандидат није кажњаван (издаје МУП, не 
старије од 6 месеци), уверење да против кандидата није 
покренут кривични поступак и истрага (издаје суд, не ста-
рије од 6 месеци), кратку биографију са адресом и контакт 
телефоном.

Доктор медицине, специјалиста 
офталмологије

пробни рад од 2 месеца, у Специјалистичко-
консултативној служби, Одсек за 

офталмологију

УСЛОВИ: Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: 
фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фото-
копију уверења о положеном специјалистичком испиту из 
офталмологије, фотокопију решења о упису у Лекарску 
комору или фотокопију дозволе за рад - лиценце, уверење 
да кандидат није осуђиван (издаје МУП, не старије од 6 
месеци), уверење да се против кандидата не води истрага 
и кривични поступак (издаје суд, не старије од 6 месеци), 
кратку биографију са адресом и контакт телефоном.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови”. Непотпуне 
и неблаворемене пријаве се неће разматрати. Кандидати 
који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разго-
вор ради пружања додатних информације и провере струч-
ног знања који су важни  за доношење одлуке о пријему. 
Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора, 
дужан је да достави доказ о здравственој способности за 
рад на наведеним пословима. Одлука о избору ће бити 
објављена на огласној табли поред писарнице у приземљу 
Дома здравља Раковица. Пријаве слати поштом на горена-
ведену адресу, са назнаком „За оглас” или лично доставити 
у писарницу Дома здравља Раковица.

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др МИЛОРАД ВЛАЈКОВИЋ”

Барајево, Светосавска 91
тел. 011/8300-186

Доктор медицине - специјалиста 
оториноларингологије

за рад у Специјалистичко-консултативној 
служби

УСЛОВИ: Поред општих услова кандидат треба да испуња-
ва и посебне услове, и то: завршен медицински факултет 
(VII/2 степен), положен специјалистички испит из отори-
ноларингологије и положен стручни испит. Кандидати уз 
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пријаву као доказе подносе: оверену фотокопију дипломе 
о завршеном медицинском факултету, о завршеној спе-
цијализацији из оториноларингологије, оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, оверену 
фотокопију дозволе за рад - лиценце, радну биографију. 
Пријаве слати на горенаведену адресу или лично достави-
ти у писарницу ДЗ Барајево. Рок за подношење пријаве је 8 
дана од дана објављивања у публикацији “Послови”.

ДОМ ЗДРАВЉА 
“Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ” 

11000 Београд, Кнез Данилова 16
тел. 011/324-88-44

Возач
пробни рад

Опис послова: обавља све послове возача у Дому здравља, 
води евиденцију пређених километара и утрошка горива 
и мазива, обавља све послове на прању, чишћењу и под-
мазивању возила, одржава чистоћу паркинг преостора у 
оквиру организационе јединице врши дневне прегледе 
возила пре, за време и после употребе, ради и друге посло-
ве из делокруга своје струке по налогу непосредног руково-
диоца и начелника службе којима је одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: завршена средња школа, III или IV степен струч-
не спреме, возачка дозвола Б категорије. Уз молбу прило-
жити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, 
фотокопију возачке дозволе и фотокопију држављанства. 
Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кан-
дидатима. 

Медицинска сестра - техничар
пробни рад

Опис послова: води потребну евиденцију о осигураници-
ма, здравственом стању корисника и популације, учествује 
у превентивним прегледима, скрининзима и здравстве-
но-васпитном раду, врши примарну обраду ране/завој и по 
потреби компресивни завој и тампонаду, ставља фиксацио-
ни завој и врши скидање конаца и копчи, ЕКГ, инхалације, 
инфузија, врши апликовање хуманог имуноглобулина и 
других лекова, инцизија, транспортну имобилизацију, обра-
ду 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 леко-
ва, 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 здравстве-
не услуге које пружа, учествује у изради извештаја, учест-
вује 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 орди-
нацији, 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, непо-
средном руководиоцу и начелнику службе.
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, општи 
смер, положен стручни испит, IV степен стручне спреме, 
лиценца или решење о упису у комору, познавање рада на 
рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење). 
Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о 
завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном струч-
ном испиту, фотокопију лиценце или фотокопију решења 
о упису у комору и фотокопију држављанства. Доставити 
неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима. 

Медицинска сестра - техничар
у Служби кућног лечења и неге, пробни рад

Опис послова: обавља административни посао у служби 
кућног лечења и медицинске неге и у стану болесника, 
предузима све неопходне мере, даје инфузионе растворе 
у стану, даје интрамускуларне и интравенске ињекције у 
стану, ставља фиксациони завој, врши обраду декубитиса 
и других рана у стану, врши давање серума, врши скидање 
конаца, врши катетеризацију и замену катетера, спроводи 
терапију са кисеоником, учествује у здравствено-васпитном 
раду, ради ЕКГ снимање, фактурише пружене здравствене 
услуге, израђује месечне и тромесечне извештаје, управља 
санитетским возилом и у вези са тим сноси сву одговор-
ност, учествује у палијативном збрињавању болесника, 
рад у Тиму за палијативно збрињавање, пружање подршке 
породици оболелог, ради и друге послове из домена своје 
струке по налогу одговорне сестре и начелника службе 
којима је одговоран за свој рад.

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, општи 
смер, положен стручни испит, IV степен стручне спреме, 
положен возачки испит Б категорије, лиценца или решење 
о упису у комору, познавање рада на рачунару (основни 
пакет MS Office Windows окружење). Уз молбу приложи-
ти: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, 
фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фото-
копију возачке дозволе, фотокопију лиценце или фотоко-
пију решења о упису у комору и фотокопију држављанства. 
Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кан-
дидатима. 

Референт административних послова
пробни рад

2 извршиоца

Опис послова: обавља све административне послове (кар-
нет, превоз, прековремени рад, план дежурстава, плаће-
на одсуства), обавља све послове на отварању и обради 
радних налога и води дневне евиденције о раду, врши 
аналитичку обраду и контролу и ради извештаје о утрош-
ку горива, обавља административни део посла набавки и 
ангажовања сервиса, врши дневну анализу нереализова-
них радних налога, припрема месечни извештај реализа-
ције радних налога, припрема месечни извештај утрошка 
техничког материјала, припрема евиденцију за осигурање 
имовине (објекта, опреме), ради остале послове који су му 
сродни по структури радног места и искуствено - практич-
ним знањима, по налогу начелника службе, којем одговара 
за свој рад.

УСЛОВИ: завршена средња школа, IV степен стручне спре-
ме, познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office 
и Windows окружење). Уз молбу приложити: биографију, 
фотокопију дипломе о завршеној школи и фотокопију 
држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се 
не враћају кандидатима. 

Спремачица
пробни рад

Опис послова: свакодневно одржава чистоћу повере-
них просторија, чисти и пере подове, брише прашину са 
намештаја, износи смеће, пере лавабое, WC, брише пра-
шину и повремено пере радијаторе, пере прозоре, лампе-
рије, плочице, одржава хигијену ходника, атријума, залива 
цвеће, у амбулантама где нема домара чисти круг око амбу-
ланте, у амбулантама где нема централног грејања чисти и 
ложи пећи, приликом кречења и генералног чишћења све 
хигијеничарке групно раде док се пункт не очисти, ради и 
остале послове из домена своје струке по налогу одговорне 
спремачице и начелника Техничке службе, којима одговара 
за свој рад.

УСЛОВИ: завршена основна школа, II степен стручне спре-
ме. Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе 
о завршеној школи и фотокопију држављанства. Достави-
ти неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима. 

ОСТАЛО: 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.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-215

Спремач/хигијеничар
на одређено време ради замене радника на 

боловању

УСЛОВИ: завршена основна школа. Кандидати су у обавези 
да уз пријаву доставе: диплому о завршеној основној шко-
ли; уверење Националне службе за запошљавање о дужи-
ни чекања на запослење или потврду о радном искуству; 
биографију са адресом и контакт телефоном. Пријаве 
доставити лично или поштом на горенаведену адресу, са 
назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос спре-
мача/хигијеничара“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

„КОВИН“ У КОВИНУ
Ковин, Цара Лазара 253

факс: 013/741-166, тел. 013/741-234

Оглас објављен 12.09.2018. године у публикацији 
„Послови“, исправља се у делу броја извршилаца 
за следећа радна места:

1. Доктор медицине, уместо 5 извршилаца треба да 
стоји: 7 извршилаца и

2. Медицинска сестра/техничар, уместо 5 изврши-
лаца треба да стоји: 9 извршилаца.

У осталом делу оглас је непромењен.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Медицинска сестра - техничар
за потребе Одсека за интензивну негу 

и лечење у Служби за анестезију са 
реаниматологијом, на одређено време до 

повратка привремено одсутног запосленог са 
неплаћеног одсуства

Медицинска сестра - техничар
за потребе Службе урологије, на одређено 

време до повратка привремено одсутне 
запослене са породиљског одсуства и 

одсуства са рада ради неге детета

Медицинска сестра - техничар
за потребе Одсека онкологије са дневном 
болницом у Служби за продужено лечење 

и негу, на одређено време до повратка 
привремено одсутне запослене са 

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, фото-
копију дипломе о стеченом образовању одговарајућег про-
фила, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
извод из МК венчаних (ако је дошло до промене прези-
мена). Пријаве са документацијом доставити на адресу: 
Општа болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске и 
административне послове, 14000 Ваљево, Синђелићева 62, 
са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за 
послове ________ (навести тачан профил за који кандидат 
подноси пријаву)“.

Медицинска сестра - интернет оператер
за потребе Одељења за правне, кадровске 

и административне послове Одсека за 
континуирану медицинску едукацију

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска 
школа општег смера; положен стручни испит; познавање 
рада на рачунару. Предвиђен пробни рад у трајању од 
три месеца. Приликом пријављивања на оглас потребно је 
доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком 
биографијом, фотокопију дипломе о стеченом образовању 
одговарајућег профила, фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, извод из МК венчаних (ако је дошло до 
промене презимена). Пријаве са документацијом доставити 
на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне, 
кадровске и административне послове, 14000 Ваљево, 
Синђелићева 62, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем 
у радни однос за послове ________ (навести тачан профил 
за који кандидат подноси пријаву)“.

Доктор медицине
за потребе Службе за гинекологију и 

акушерство

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицин-
ски факултет; положен стручни испит. Предвиђен пробни 
рад у трајању од три месеца. Приликом пријављивања на 
оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву 
на оглас са кратком биографијом; фотокопију дипломе о 
стеченом образовању одговарајућег профила; фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту; извод из МК 
венчаних (ако је дошло до промене презимена). Пријаве 
са документацијом доставити на адресу: Општа болница 

Медицина

Посао се не чека, 
посао се тражи
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Ваљево, Одељење за правне, кадровске и администра-
тивне послове, 14000 Ваљево, Синђелићева 62, са назна-
ком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове 
________ (навести тачан профил за који кандидат подно-
си пријаву)“.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА
ОЈ ДОМ ЗДРАВЉА

17530 Сурдулица, Српских владара 111
тел./факс: 017/815-300, 017/815-182

Доктор медицине
на одређено време, за рад у Диспанзеру за 
здравствену заштиту школске деце, ради 
замене запослене која је на породиљском 

одсуству

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII степен стру-
чне спреме, положен стручни испит. Уз пријаву на оглас 
доставити: оверену фотокопију дипломе о завршеном 
медицинском факултету, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту за доктора медицине, лицен-
цу, извод из матичне књиге рођених или извод из матичне 
књиге венчаних за особе које су мењале презиме, лекар-
ско уверење. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у средствима јавног информисања. Избор 
између кандидата који испуњавају услове огласа извршиће 
се на основу члана 9 тачка 3 и 4 Посебног колективног уго-
вора за здравствене установе чији је оснивач Република 
Србија. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Пријаве слати на адресу: Здравствени центар Сур-
дулица, 17530 Сурдулица, Српских владара 111.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И
РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ

11000 Београд, Сокобањска 17а
тел. 2667-755

Конкурс објављен у публикацији “Послови” 29.08.2018. 
године поништава се за радно место: техничар одржа-
вања одеће - радница на вешу, пробни рад од 3 месеца. 
У осталом делу оглас остаје на снази, по којем ће се и 
извршити пријем кандидата у радни однос.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И
РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ

11000 Београд, Сокобањска 17а
тел. 2667-755

Спремачица
просторија у којима се пружају здравствене 

услуге, пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: ПК или НК радник, радно искуство 6 месеци 

Спремачица
просторија у којима се пружају здравствене 

услуге, на одређено време ради замене 
привремено одсутног радника, пробни рад 

од 3 месеца

УСЛОВИ: ПК или НК радник, радно искуство 6 месеци

Техничар одржавања одеће - радница 
на вешу

пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: ПК радник; радно исуство 6 месеци.

ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву 
на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву се подносе 
оверене фотокопије: дипломе о завршеној школи, извод 
из матичне књиге рођених; доказ о радном искуству (уго-
вори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и 
сл.). 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 оспособљеност, дужина 
трајања школовања и сл.). Приликом заснивања радног 
односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за послове на које се при-
ма, потврду да се против лица не води судски поступак као 
и потврду о неосуђиваности. Пријаве са потребном доку-
ментацијом достављају се на адресу: Специјална болница 
за церебралну парализу и развојну неурологију, Београд, 

Сокобањска 17а - Правна служба. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у публика-
цији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

Медицинска сестра - техничар у 
амбуланти

на одређено време због замене привремено 
одсутне запослене, за рад у Служби опште 

медицине, Амбуланта Дијагностички центар

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

Стоматолошка сестра - техничар у 
амбуланти

на одређено време због повећаног 
обима посла, у трајању од 3 месеца, за 

рад у Одељењу за дечију и превентивну 
стоматологију

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

ОСТАЛО: Кандидати достављају: пријаву на оглас; крат-
ку биографију са адресом и контакт телефоном; овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту; ове-
рену фотокопију лиценце за рад или решења о упису у 
комору; изјаву да су здравствено способни за послове за 
које подносе пријаву; фотокопију извода из матичне књиге 
рођених. Кандидати који се јаве на оглас могу бити позва-
ни на разговор ради пружања додатних података који могу 
бити важни за одлуку о пријему. 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 неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Пријаве са документа-
цијом доставити на горенаведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Доктор медицине специјалиста у 
операционим салама

за рад у Одсеку анестезије за Службу 
гинекологије и акушерства са 

неонатологијом у Служби за анестезиологију 
и реаниматологију при Заједничким 

медицинским пословима, на одређено време 
ради замене привремено одсутне запослене 

до истека породиљског одсуства

УСЛОВИ: медицински факултет и специјализација из анес-
тезиологије са реаниматологијом, VII/2 степен, стручни 
испит; лиценца; специјалистички испит; најмање три године 
и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине. 

2. Магистар фармације - медицински 
биохемичар

за рад у Служби лабораторијске 
дијагностике при Заједничким медицинским 
пословима, на одређено време на 3 месеца 

због повећаног обима посла

УСЛОВИ: завршен фармацаутски фалуктет, смер медицин-
ска биохемија, VII/1 степен, стручни испит; лиценца; нај-
мање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

3. Лабораторијски техничар у 
дијагностици

за рад у Служби микробиолошке 
дијагностике при Заједничким медицинским 
пословима, на одређено време на 3 месеца

УСЛОВИ: средња медицинска школа смер за лабораторијс-
ког техничара, IV степен, стручни испит; лиценца; најмање 
шест месеци радног искуства у наведеном звању.

4. Виши радиолошки техничар у 
дијагностици

за рад у Служби радиолошке дијагностике 
при Заједничким медицинским пословима, 

на одређено време на 3 месеца

УСЛОВИ: виша медицинска школа или висока здравствена 
школа струковних студија, смер за РО техничара, VI/1 сте-
пен, стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног 
искуства у наведеном звању.

5. Физиотерапеутски техничар
за рад у Одељењу за продужену 

рехабилитацију у Служби за физикалну 
медицину и рехабилитацију при Заједничким 
медицинским пословима, на одређено време 

на 3 месеца

УСЛОВИ: средња медицинска школа физиотерапеутског 
смера, IV степен, стручни испит; лиценца; најмање шест 
месеци радног искуства у наведеном звању.

6. Медицинска сестра/техничар у 
гинекологији и акушерству

за рад на Одељењу гинекологије у 
Служби за гинекологију и акушерство са 
неонатологијом, на одређено време ради 

замене привремено одсутног запосленог на 
неплаћеном одсуству 

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег или гинеко-
лошког смера IV степен, стручни испит; лиценца; најмање 
годину дана радног искуства у наведеном звању.

7. Медицинска сестра/техничар у 
трансфузиологији

за рад у Служби трансфузиологије при 
Заједничким медицинским пословима, на 
одређено време ради замене привремено 
одсутне запослене до истека породиљског 

одсуства 
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег или лабора-
торијског смера, IV или V степен, стручни испит, лиценца, 
завршен специјалистички испит за рад у служби за тран-
сфузију крви; најмање шест месеци радног искуства у наве-
деном звању.

8. Техничар инвестиционог и техничког 
одржавања и одржавања уређаја и 

опреме
за рад у Одељењу за техничке и 

инвестиционе послове у Служби за техничке, 
помоћне и друге сличне послове, на 

одређено време на 3 месеца

УСЛОВИ: средње образовање, грађевинске, електротехнич-
ке или машинске струке, V или IV, степен стручне спреме.

9. Спремач/спремачица просторија у 
којима се пружају здравствене услуге

за рад у Заједничким медицинским 
пословима, на одређено време ради 

замене привремено одсутног запосленог на 
неплаћеном одсуству 

УСЛОВИ: основна школа, НК радник. 

Кандидати за радно место 1 подносе: молбу за пријем 
и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену 
фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, фотокопију личне карте или очи-
тане податке са личне карте (уколико је чипована), оверену 
фотокопију уверења о положеном специјалистичком испи-
ту, фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколи-
ко су дипломе или уверења издати на девојачко презиме), 
оверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа.

Кандидати за радна места од 2-7 подносе: молбу за 
пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, ове-
рену 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), ове-
рену фотокопију лиценце издате од надлежног органа. За 
радно место бр. 7 поред наведеног подносе и: ове-
рену фотокопију уверења о положеном специјалистичком 
испиту.

Медицина
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Кандидати за радно место 8 подносе: молбу за пријем 
и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену 
фотокопију дипломе, фотокопију личне карте или очитане 
податке са личне карте (уколико је чипована), фотокопију 
извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе 
или уверења издати на девојачко презиме).

Кандидти за радно место 9 подносе: молбу за пријем и 
биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену фото-
копију сведочанства о завршеној основној школи, фотоко-
пију личне карте или очитане податке са личне карте (уко-
лико је чипована), фотокопију извода из матичне књиге 
венчаних (уколико су сведочанства или уверења издати на 
девојачко презиме).

ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у 
радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни 
су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива радни однос. 
Уколико изабрани кандидат не достави наведена докумен-
та у остављеном року, са њим се неће закључити уговор 
о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Пријаву доставити у затвореној коверти са назна-
ком “За оглас” са називом и редним бројем радног места за 
које се конкурише, а на адресу: Општа болница Крушевац, 
37000 Крушевац, улица Косовска бр. 16.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

„КОВИН” У КОВИНУ
26220 Ковин, Цара Лазара 253

факс: 013/741-166, тел. 013/741-234

Домар мајстор одржавања - електричар
Опис послова: обавља прегледе објекта, врши контро-
лу исправности инсталација, противпожарних система, 
уређаја, опреме, апарата и средстава; обавља механичар-
ске / електричарске / водоинсталатерске / браварске / сто-
ларске / лимарске / молерске и сл. послове, послове ложа-
ча, као и друге радове одржавања и поправки; припрема 
објекте, опрему и инсталације за рад; обавештава надлеж-
не службе о уоченим неправилностима у објекту или већим 
кваровима на системима и инсталацијама; пушта опрему 
или постројења у оперативни рад и зауставља на крају 
оперативног рада или у случају поремећаја или квара; 
прати параметре рада и подешава опрему и постројење; 
рукује постројењима у котларници; обавља редовне пре-
гледе објеката, опреме, постројења и инсталација, према 
плану одржавања; води евиденцију о кваровима и изврше-
ним поправкама. Учествује у спровођењу програма радне и 
окупационе терапије пацијената у сарадњи и координацији 
са надлежним запосленима, а у циљу психосоциорехабили-
тационог третмана пацијената; обавља и друге истоврсне 
послове по налогу претпостављених; непосредно је одго-
воран пословођи и начелнику одељења.

УСЛОВИ: средње образовање. Кандидати морају предати: 
кратку биографију (CV); оверену фотокопију дипломе о 
завршеном средњем образовању.

Домар мајстор одржавања - 
водоинсталатер

Опис послова: обавља прегледе објекта, врши контро-
лу исправности инсталација, противпожарних система, 
уређаја, опреме, апарата и средстава; обавља механичар-
ске / електричарске / водоинсталатерске / браварске / сто-
ларске / лимарске / молерске и сл. послове, послове ложа-
ча, као и друге радове одржавања и поправки; припрема 
објекте, опрему и инсталације за рад; обавештава надлеж-
не службе о уоченим неправилностима у објекту или већим 
кваровима на системима и инсталацијама; пушта опрему 
или постројења у оперативни рад и зауставља на крају 
оперативног рада или у случају поремећаја или квара; 
прати параметре рада и подешава опрему и постројење; 
рукује постројењима у котларници; обавља редовне пре-
гледе објеката, опреме, постројења и инсталација, према 
плану одржавања; води евиденцију о кваровима и изврше-
ним поправкама. Учествује у спровођењу програма радне и 
окупационе терапије пацијената у сарадњи и координацији 
са надлежним запосленима, а у циљу психосоциорехабили-
тационог третмана пацијената; обавља и друге истоврсне 
послове по налогу претпостављених; - непосредно је одго-
воран пословођи и начелнику одељења.

УСЛВИ: средње образовање. Кандидати морају предати: 
кратку биографију (CV); оверену фотокопију дипломе о 
завршеном средњем образовању.

Помоћни радник у техничкој радионици
2 извршиоца

Опис послова: примењује мере противпожарне заштите и 
безбедности здравља на раду; обавља физичке послове: 
истовар и утовар, пренос и транспорт робе, материјала и 
опреме и др.; врши мање поправке на објекту; води еви-
денцију о кваровима и извршеним поправкама; одржава 
површину око објекта; одржава хигијену објекта и околи-
не; по потреби рукује пољопривредним машинама за чије 
руковање није потребна посебна дозвола; учествује у спро-
вођењу програма радне и окупационе терапије пацијената 
у сарадњи и координацији са надлежним запосленима, а у 
циљу психосоциорехабилитационог третмана пацијената; 
обавља и друге истоврсне послове по претпостављених; 
непосредно је одговоран начелнику одељења и шефу.

УСЛОВИ: основно образовање. Кандидати морају предати: 
кратку биографију (CV); оверену фотокопију сведочанства 
о завршеном основном образовању.

ОСТАЛО: Пријаве са потребним доказима достављају се 
поштом на горенаведену адресу или лично у архиви Болни-
це са назнаком „оглас”, у року од 8 дана од дана објављи-
вања огласа код Националне службе запошљавања и на 
сајту Министарства здравља Републике Србије. Изабрани 
кандидати су у обавези да доставе лекарско уверење о 
општој здравственој способности. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА

ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ “КОВИН”
26220 Ковин, Цара Лазара 253

тел. 741-234, 741-666

Оглас објављен 29.08.2018. у публикацији “Посло-
ви” за радно место доктора медицине, на одређено 
време, најдуже до 3 месеца, због повећаног обима 
посла, мења се у делу броја извршилаца, уместо: 2 
извршиоца треба да стоји: 1 извршилац.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ „КОВИН”

У КОВИНУ
26220 Ковин, Цара Лазара 253

тел. 013/741-234

1. Сервирка на одељењу
Опис послова: припрема, сервира и послужује храну у трпе-
заријама, а по потреби и у болесничкој соби; одржава хигије-
ну посуђа, прибора и уређаја; преузима робу и води књиге 
задужења и раздужења робе; води евиденције о требовању 
и утрошку робе; одржава хигијену кухиње и трпезарије, ноћ-
них ормарића и столова; одговоран је за хигијенскоепидеми-
олошку ситуацију у кухињи и трпезарији; по потреби учест-
вује у сервирању и послужењу приликом прослава, коктела и 
слично; учествује у спровођењу програма радне и окупационе 
терапије пацијената у сарадњи и координацији са надлежним 
запосленима, а у циљу психосоциорехабилитационог третма-
на пацијената; обавља и друге истоврсне послове по налогу 
непосредног руководиоца; непосредно је одговорана главној 
медицинској сестри/техничару одељења/одсека. 

УСЛОВИ: средње образовање; изузетно основно образо-
вање и радно искуство на тим пословима стечено до дана 
ступања на снагу ове уредбе.

2. Доктор медицине
на одређено време, најдуже до 3 месеца

Опис послова: превенира, дијагностикује и лечи боле-
сти, повреде и друге физичке и менталне поремећаје 
коришћењем одговарајућих метода и техника, кроз при-
мену принципа и процедура савремене медицине, о чему 
води прописану медицинску документацију, односно обавља 
послове у оквиру своје стручне спреме под надзором доктора 
специјалисте или субспецијалисте; учествује у унапређењу 
квалитета здравствене заштите; обавља консултације са 
другим здравственим радницима и здравственим сарад-
ницима; планира, надзире и евалуира спровођење здрав-
ствене заштите; утврђује време и узрок смрти; учествује у 
визитама; учествује на стручним састанцима; одговоран је за 
законитост свог рада, спровођење принципа из кућног реда 
и других општих аката Болнице, одлука, ставова и закљу-
чака претпостављених; одговоран је за правилно вођење 
и обраду целокупне прописане медицинске документације; 
обавља и друге истоврсне послове по налогу претпоставље-
них; непосредно је одговоран начелнику одељења.

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним академским 
студијама, по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године; - на основним сту-
дијама у трајању од најмање пет година, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. 

Кандидати за радно место 1 морају предати: кратку 
биографију (CV); оверену фотокопију дипломе о заврше-
ном средњем образовању; оверену фотокопију сведочан-
ства о завршеном основном образовању.

Кандидати за радно место 2 морају предати: крат-
ку биографију (CV); оверену фотокопију дипломе о завр-
шеном високом образовању - доктор медицине; оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту.

ОСТАЛО: Напомена: пријаве са потребним доказима дос-
тављају се поштом на горенаведену адресу или лично у 
архиви Болнице са назнаком „Оглас”, у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа код Националне службе запо-
шљавања и на сајту Министарства здравља Републике 
Србије. Изабрани кандидати су у обавези да доставе лекар-
ско уверење о општој здравственој способности. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2
тел. 012/327-983, 327-984

факс: 012/327-985
e-mail: pravna@opstabolnicapetrovac.rs

Возач санитетског возила у болничким 
установама

на одређено време због замене одсутног 
запосленог

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и 
следеће посебне услове: средње образовање, возачка доз-
вала Б категорије, радно искуство.

ОСТАЛО: уз пријаву поднети краћу биографију, оверену 
копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са про-
сечном оценом током школовања, копију возачке дозволе 
из које се види категорија, фотокопију радне књижице уко-
лико кандидат има радни стаж или потврду послодавца, 
извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге 
венчаних уколико је кандидат променио презиме, уверење 
о држављанству, копију личне карте. 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 доспе-
ле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који 
испуњавају услове за пријем у радни однос обавиће се раз-
говор,ради прибављања додатних релевантних података 
за доношење одлуке о изборукандидата. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду података о лично-
сти у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке 
обрађује Одељење за кадровске и административне посло-
ве Опште болнице Петровац на Млави. Рок за пријављи-
вање: 8 дана од дана објављивања у Службеном гласилу 
Националне службе за запошљавање „Послови“. Пријаве 
слати у затвореним ковертама на горенаведену адресу или 
доставити лично у Правну службу ОБ Петровац на Млави. 
Неблаговремене пријаве и непотпуна документација неће 
бити узета у разматрање при избору кандидата.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА „1. ОКТОБАР“
26360 Пландиште, Карађорђева 13

тел. 013/861-230

Оглас објављен 12.09.2018. у публикацији „Посло-
ви”, поништава се у целости.

Медицина

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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                  Индустрија и грађевинарство

БАНЕ МПИ ДОО 
25000 Сомбор, Стапарски пут бб

тел. 025/5416-161
e-mail: hr@bane.rs

Технолог површинске заштите
на одређено време

Задаци на радном месту: организација одељења галва-
низације, континуирано праћење технологије, контро-
ла квалитета превлаке, истраживања у области основне 
хемије, практичан рад у лабораторији, анализе и закљу-
чивање на основу експеримената, пројектовање хемијских 
постројења, стручна подршка продаји, писање извештаја и 
препорука у смислу унапређивања производње са аспекта 
галванске заштите.
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме - дипломирани 
инжењер хемије/технолог; знање енглеског језика; пожељ-
но искуство из области површинске заштите; познавање MS 
Office пакета, нарочито Excel; возачка дозвола Б категорије; 
способност за тимски рад и поштовање предвиђених рокова; 
способност стратешког размишљања и планирања; одличне 
организационе и аналитичке способности.

Електричар
на одређено време

Задаци на радном месту: спроводи задатке и активности 
периодичног одржавања машина, опреме и инсталација 
према упутствима за планско одржавање, врђи на двневној 
бази периодичне превентивне прегледе машина, опреме и 
инсталација, проверава њихову исправног и статус рада, 
реагује на сваку пријаву квара и застоја на опреми и инста-
лацијама и приступа пословима дефектазе и отклањања 
застоја и кварова, специјално радни на пословима одржа-
вања и инсталацијама електро уређаја и електро инстала-
ција, радни на пословима одржавања, монтаже, инстала-
ције по налогу менаџера одржавања, стара се о уредности 
и чистоћи техничких уређаја на свим машинама, опреми и 
делу инсталација (електро ормани, мотори, вентили, сен-
зори, компоненте и све врсте инсталација), послује и спро-
води стандард, правила, поступке и упутства и активно 
учествује у доножењу, измени и примени истих, поштује 
документа и процедуре СРПС ИСО 9001 2008, извршава и 
остале послове по налогу надређених.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме електроструке; најмање 
5 година радног искуства у индустрији на пословима одр-
жавања електромоторног погона; добро организована осо-
ба, прилагодљивост променама, притиску и обиму посла; 
знање енглеског језика.

Реглер
на одређено време

2 извршиоца
Задаци на радном месту: постављање алата на машинама, 
контрола рада алата, израда првог радног комата и упозна-
вање радника са начином руковања алата и машином, кон-
трола правилности рада радника на машини с реглираним 
алатом, континуирани обилазак радних места и контрола 
радних комада према операционој листи, примена техно-
лошко-радних инструкција, провера исправности алата и 
специјалних уређаја при реглажи и у току експлоатације 
алата и машина, отклањање мањих кварова на алатима 
и специјалним уређајима, а у случају већих кварова оба-
вештавање одељења алатнице или одржавања, чишћење 
алата по завршетку серије, а са последњим радним кома-
дом враћање алата у алатницу, вођење евиденције о 
дневном плану производње у сарадњи са пословођом, 
изношење предлога и недостатака уочених у процесу про-
изводње и у сарадњи са технологом алата и одељењем 
алатнице рад на отклањању истих, примена прописане 
мере заштите на раду.
УСЛОВИ: V или IV степен стручне спреме било које струке 
са претходним радним искуством. 

Галванизер
на одређено време

Задаци на радном месту: рад у одељењу површинске 
заштите, праћење задате технологије, контрола завршног 
производа, вршење основних лабораторијских анализа. 

УСЛОВИ: VI/1 или IV степен стручне спреме било које струке; 
могућност преквалификације у наносиоца заштитних метал-
них превлака - галванизер, као и обуке за вршење основних 
хемијских анализа.

Вртлар - рецепционер
на одређено време

Опис посла: помаже ноћном чувару да изврши пријем и 
евидентирање радника; врши контролу и пражњење кан-
ти за смеће; коси траву, креше руже и зеленило и сређује 
круг; контролише стање ливачких машина; води бригу о 
домаћим животињама у кругу фабрике, чисти и одржава 
кавез и кућице за псе; одржава саобраћајнице у кругу; чис-
ти паркинг; врши испраћај радника прве смене и пријем 
радника у другу смену.
УСЛОВИ: I степен стручне спреме - основна школа.

ОСТАЛО: Пробни рад 3 месеца. Пријаве доставити поштом 
или лично на наведену адресу или електронском поштом на 
наведени имејл. Оглас је отворен до попуне радних места.

„КОНСТРУКТЕЛ“ ДОО
Београд - Нови Београд, Сурчинска 179 П

e-mail: novak.popovic@konstuktel.com

Техничар за монтажу кабловских и 
оптичких телекомуникација

место рада: Београд, рад на територији 
Републике Србије, пробни рад 1 месец

10 извршилаца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, електро или 
машинске струке; радно искуство 12 месеци на наведеним 
пословима, возачка дозвола Б категорије. Теренски рад, 
обезбеђен смештај. Рок трајања конкурса: до 11.10.2018. 
године. Лице за контакт: Новак Поповић. Кандидати могу 
да доставе радну биографију путем имејла.

„ПРЕМИЈУС“ ДОО БЕОГРАД
Београд, Земун, Станка Тишме 31ђ
тел. 011/4032-697, 064/9453-905
е-mail: premijusdoo@gmail.com

Дипл. грађевински инжењер
место рада: Београд, Нови Сад, Сомбор, 

Оџаци, Суботица (градилишта)
2 извршиоца

Опис посла: вођење градилишта и грађевинских књига.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипл. инжењер грађе-
вине; потребно искуство у вођењу градилишта и грађе-
винских књига; познавање рада на рачунару - Excel, Word; 
возачка дозвола Б категорије; поседовање једне од лицен-
ци 410, 411, 413, 414.

Молер
место рада: Београд, Нови Сад, Сомбор, 

Оџаци, Суботица (градилишта), на одређено 
време 3 месеца
10 извршилаца

УСЛОВИ: образовање: небитно; потребно радно искуство 
у глетовању, кречењу и осталим молерско-фарбарским 
радовима.

Малтерџија
место рада: Београд, Нови Сад, Сомбор, 

Оџаци, Суботица (градилишта), на одређено 
време 3 месеца
10 извршилаца

Опис посла: уградња машинског малтера.

УСЛОВИ: образовање: небитно; потребно радно искуство у 
уградњи машинског малтера.

Помоћни радник на градилишту
место рада: Београд, Нови Сад, Сомбор, 

Оџаци, Суботица (градилишта), на одређено 
време 3 месеца
10 извршилаца

Опис посла: послови помоћног радника на градилишту.

УСЛОВИ: образовање: небитно; радно искуство: небитно.

Зидар - тесар
место рада: Београд, Нови Сад, Сомбор, 

Оџаци, Суботица (градилишта), на одређено 
време 3 месеца
10 извршилаца

Опис посла: зидарско-тесарски послови. 

УСЛОВИ: образовање: небитно; потребно радно искуство у 
зидарско-тесарским пословима.

ОСТАЛО: обезбеђен смештај, теренски рад. Трајање кон-
курса: до попуне. Кандидати могу своје пријаве да доставе 
путем имејла или да се јаве на телефон послодавца, лице 
за контакт: Предраг Милошевић.

„MODULOR“ DOO
Београд - Земун, Николаја Салтикова 61

тел. 060/666-8219

Зидар
за рад у Сремској Митровици, на одређено 

време од 12 месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: радно искуство 12 месеци на наведеним послови-
ма; II - III степен стручне спреме.

Тесар
за рад у Сремској Митровици, на одређено 

време од 12 месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: радно искуство 12 месеци на наведеним послови-
ма; II - III степен стручне спреме.

Армирач
за рад у Сремској Митровици, на одређено 

време од 12 месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: радно искуство 12 месеци на наведеним послови-
ма; II - III степен стручне спреме.

Зидар
за рад у Суботици, на одређено време од 12 

месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: радно искуство 12 месеци на наведеним послови-
ма; II - III степен стручне спреме.

Тесар
за рад у Суботици, на одређено време од 12 

месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: радно искуство 12 месеци на наведеним послови-
ма; II - III степен стручне спреме.

Помоћни грађевински радник
за рад у Суботици, на одређено време од 12 

месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство; неквалификован 
радник.

Зидар
за рад у Београду, на одређено време од 12 

месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: радно искуство 12 месеци на наведеним послови-
ма; II - III степен стручне спреме.

Тесар
за рад у Београду, на одређено време од 12 

месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: радно искуство 12 месеци на наведеним послови-
ма; II - III степен стручне спреме.

Помоћни грађевински радник
за рад у Београду, на одређено време од 12 

месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство; неквалификован 
радник.

Moлер
за рад у Београду на одређено време од 12 

месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: радно искуство 12 месеци на наведеним послови-
ма; II - III степен стручне спреме.

ОСТАЛО: обезбеђена исхрана и смештај. Радна места са 
повећаним ризиком. Рок трајања конкурса: до попуне. Кан-
дидати могу да се јаве на горенаведени телефон особи за 
контакт - Марија Алексић.

Индустрија и грађевинарство
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ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ВИСОКОГРАДЊА
АД БЕОГРАД

Београд, Булевар Михаила Пупина 12
тел. 011/310-15-88

е-mail: m.nikolic@energovg.rs

Армирач
на одређено време 3 месеца, постоји 

могућност запослења на неодређено време
30 извршилаца

УСЛОВИ: од II до V степена стручне спреме - ПК/КВ/ВК; 
радно искуство: пожељно (није обавезно).

Зидар
на одређено време 3 месеца, постоји 

могућност запослења на неодређено време
20 извршилаца

УСЛОВИ: од II до V степена стручне спреме - ПК/КВ/ВК; 
радно искуство: пожељно (није обавезно).

Тесар
на одређено време 3 месеца, постоји 

могућност запослења на неодређено време
40 извршилаца

УСЛОВИ: од II до V степена стручне спреме - ПК/КВ/ВК; 
радно искуство: пожељно (није обавезно).

Краниста торањског крана
на одређено време 3 месеца, постоји 

могућност запослења на неодређено време
6 извршилаца

УСЛОВИ: краниста торањског крана, КВ/ВК; радно иску-
ство: пожељно (није обавезно).

Бравар-монтер
место рада: Београд, на одређено време 3 
месеца (постоји могућност запослења на 

неодређено време)
3 извршиоца

УСЛОВИ: бравар-монтер КВ/ВК, радно искуство није оба-
везно.

Возач
место рада: Београд, на одређено време - 3 

месеца (постоји могућност запослења на 
неодређено време)

4 извршиоца

Опис посла: послови возача теретних возила (сандучари, 
аутомиксери, шлепери).

УСЛОВИ: возач теретних возила, радно искуство пожељно 
али није обавезно; обавезна возачка дозвола Ц и Е катего-
рије; возачка дозвола Д категорије је пожељна - није услов.

ОСТАЛО: обезбеђен смештај - за запослене са пребива-
лиштем ван територије Београда се обезбеђује смештај у 
смештајном комплексу у Батајници, у трокреветним собама 
са купатилом (трошкове сносе запослени и послодавац по 
1/2, односно запослени би плаћао око 5.000 РСД месеч-
но); обезбеђена исхрана и превоз; рад у сменама; дужи-
на радног времена 8 сати дневно (прековремени рад је у 
складу са законским одредбама). Запосленима се редовно 
исплаћују зараде, сви порези и доприноси. Трајање кон-
курса: до попуне. Кандидати могу своје пријаве да доставе 
путем поште, мејлом или да се јаве на телефон послодавца. 
Лице за контакт: Милка Николић.

МБА „РАТКО МИТРОВИЋ 
НИСКОГРАДЊА“ ДОО

Нови Београд, Савски насип 1-3
тел. 064/8588-421

е-mail: pavle.krivokapic@ratkomitrovic.rs

Производни радник
на одређено време 6 месеци, место 

рада: Београд, Нови Сад, Пожега, Инђија 
(градилишта)

25 извршилаца

Опис посла: физички рад на градилишту. 

УСЛОВИ: без обзира на образовање и радно искуство. 
Обезбеђен смештај, исхрана и превоз, дужина радног вре-
мена 8 сати дневно, теренски рад. 

Тесар
на одређено време 6 месеци, место 

рада: Београд, Нови Сад, Пожега, Инђија 
(градилишта)
7 извршилаца

Опис посла: тесарски послови - израђивање, монтирање и 
демонтирање оплате. 

УСЛОВИ: без обзира на образовање, потребно искуство у 
траженом послу минимум 6 месеци (радно искуство утиче 
на висину месечне зараде). Обезбеђен смештај, исхрана и 
превоз, дужина радног времена 8 сати дневно, теренски рад. 

Армирач
на одређено време 6 месеци, место 

рада: Београд, Нови Сад, Пожега, Инђија 
(градилишта)

10 извршилаца

Опис посла: израда, савијање, везивање и монтажа арма-
туре и остали армирачки послови.

УСЛОВИ: без обзира на образовање, потребно искуство у 
траженом послу минимум 6 месеци (радно искуство утиче 
на висину месечне зараде). Обезбеђен смештај, исхрана и 
превоз, дужина радног времена 8 сати дневно, теренски рад. 

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани 
кандидати могу своје пријаве да доставе путем мејла или 
да се јаве на контакт телефон послодавца, лице за контакт: 
Павле Кривокапић.

ВОЈНОГРАЂЕВИНСКА УСТАНОВА 
„БЕОГРАД“

Београд - Чукарица, Ратка Ресановића 1
тел. 011/2363-085, 011/2051-780
е-mail: vgu.beograd@gmail.com

Рад на објектима и градилиштима на 
територији Републике Србије

рад ван радног односа - привремени и 
повремени послови у трајању од 4 месеца

Електромонтер
5 извршилаца

УСЛОВИ: електромонтер, III, V степен стручне спреме; рад-
но искуство 2 године.

Грађевински техничар
5 извршилаца

УСЛОВИ: грађевински техничар, IV степен стручне спреме; 
радно искуство 2 године.

Тесар
10 извршилаца

УСЛОВИ: III, V степен стручне спреме; радно искуство 2 
године.

Керамичар
10 извршилаца

УСЛОВИ: III, V степен стручне спреме; радно искуство 2 
године.

Електрозаваривач
10 извршилаца

УСЛОВИ: III, V степен стручне спреме; радно искуство 2 
године.

Зидар
10 извршилаца

УСЛОВИ: III, V степен стручне спреме; радно искуство 2 
године.

Лимар
5 извршилаца

УСЛОВИ: III, V степен стручне спреме; радно искуство 2 
године.

Армирач
5 извршилаца

УСЛОВИ: III, V степен стручне спреме; радно искуство 2 
године.

ОСТАЛО: теренски рад, радно место са повећаним ризи-
ком, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, обезбеђен 
превоз. Напомена: услов за рад је позитивна процена без-
бедносних услова за рад кандидата, коју врше надлежни 
органи спровођењем поступка безбедносне провере уз 
сагласност лица. Рок трајања конкурса: до попуне. Кан-
дидати могу да се јаве на горенаведене телефоне особи 
за контакт (Тијана Апостоловић) или путем имејл-адресе 
доставити радну биографију.

„АНТИКОР“ ДОО
Београд, Пожешка 7

e-mail: melanijav.antikor@gmail.com
тел. 011/614-9288

Место рада: Београд, Нови Сад,
Панчево, Нова Варош

Запошљавање у Републици Србији, након 
тога могуће упућивање запослених на 

привремени рад у Хрватску.

Хидроизолатери
на одређено време

5 извршилаца

Металофарбар
на одређено време

5 извршилаца

Помоћни грађевински радници
на одређено време

5 извршилаца

УСЛОВИ: I - III степен стручне спреме, са или без искуства 
на наведеним пословима. Теренски рад, рад у сменама, 
радно место са повећаним ризиком (рад на висини), обез-
беђен смештај, обезбеђена исхрана. Трајање конкурса: до 
попуне радног места. Кандидати могу своје радне биогра-
фије да доставе мејлом или да контактирају послодавца 
путем телефона. Лице за контакт: Меланија Вукмиров.

ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЋУПРИЈА“ АД ЋУПРИЈА

Ћуприја, Цара Лазара 109
тел. 035/8871-508

Руководилац градилишта
на одређено време од 3 месеца, место рада: 

Ћуприја и места рада послодавца
2 извршиоца

УСЛОВИ: радно искуство 3 године; дипломирани грађе-
вински инжењер. Посебна знања и вештине: поседовање 
лиценци 410 или 413 или 414, знање енглеског језика - 
почетни ниво, возачка дозвола Б категорије. Услови рада: 
теренски рад, обезбеђен превоз, обезбеђен смештај. Рок 
трајања конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати 
могу да се јаве на горенаведени телефон, особа за контакт 
Марина Станојевић.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
МЕТАНОЛСКО-СИРЋЕТНИ

КОМПЛЕКС КИКИНДА
Кикинда, Милошевачки пут бб

тел. 0230/423-732
e-mail: a.galic@msk.co.rs

Интерни ревизор 
на одређено време

УСЛОВИ: дипломирани економиста са лиценцом овлашће-
ног интерног ревизора; 5 година радног искуства у привре-
ди. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу да се јаве 
на контакт телефон, лице за контакт: Александар Галић.

Индустрија и грађевинарство

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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„ФИНАГРО“ ДОО РАШКА
Рашка, Старовласовска бб
тел. 036/732-511, 732-510
е-mail: finagrodoo@mts.rs

Прехрамбени технолог
пробни рад 1 месец

2 извршиоца

Опис посла: вођа производње у пекари и млекари.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
инжењер прехрамбене технологије (без обзира на смер); 
неопходно je радно искуство у прехрамбеној индустрији 
(пекара, млекара) минимум 2 године. Обезбеђен смештај, 
обезбеђен превоз од смештаја до посла, рад у сменама. 
Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје прија-
ве да доставе путем мејла или да се јаве на горенаведене 
телефоне, лице за контакт Оливера Павловић.

ЧИП ДОО
Прокупље, Драгољуба Ракића бб

тел. 063/680-860
e-mail: posao@cipprokuplje.rs

Maшински инжењер
за рад у Београду, на одређено време

2 извршиоца

Maшински инжењер - конструктор
за рад у Београду, на одређено време

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме; радно иску-
ство: небитно. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати 
могу контактирати послодавца путем телефона или доста-
вити радне биографије на имејл адресу послодавца, лице 
за контакт: Александар Милановић.

 „STIRG METALL“ ДОО ИНЂИЈА
Инђија, Југоисточна радна зона бб

тел. 022/215-0358
е-mail: nebojsa.neskovic@rs.stirg.com

Конструктор
пробни рад 1 месец

Опис посла: израда 3Д модела, радионичких цртежа, 
склопних цртежа, документације; вођење пројеката; изра-
да калкулација и понуда.

УСЛОВИ: висока стручна спрема, VII/1 степен, машински 
факултет; радно искуство минимум 2 године; немачки језик 
- виши ниво.

Машински техничар - техничка 
припрема

пробни рад 1 месец

Опис посла: израда радних налога и технологије машин-
ске обраде; прављење програма за машину за ласерско 
сечење; праћење производње; праћење пројеката.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, машински техничар 
(за компјутерско конструисање); радно искуство: минимум 
2 године; познавање енглеског језика (писање, читање, 
комуникација); пожељно знање немачког језика.

Заваривач
пробни рад 1 месец

5 извршилаца

Опис посла: TIG и MIG/MAG заваривање, алуминијума, 
прохрома, челика; сечење, бушење, брушење лимова, 
цеви, плоча, профила; монтажа конструкција; чишћење и 
одржавање задуженог алата и опреме; попуњавање кон-
тролних листова делова и производа и активно учество-
вање у процесу контроле.

УСЛОВИ: средња стручна спрема, машинске струке; рад-
но искуство минимум 2 године; познавање рада на ручним 
алатима (апарат за заваривање, брусилица); пожељно 
познавање техничких цртежа и њихово читање.

Оператер и програмер на CNC 
глодалици (стругу)
пробни рад 1 месец

2 извршиоца

Опис посла: израда делова по цртежу, самостално или уз 
асистенцију, оператер; програмирање делова на CNC гло-
далици (предност); контрола обрађених комада, попуња-
вање пратеће техничке документације.

УСЛОВИ: III, IV степен машинске струке (машински техни-
чар, металостругар, металоглодач, металобрусач, алатни-
чар); радно искуство минимум 1 годинa; руковање са мер-
ним инструментима, познавање алата и режима.

Оператер на апкант преси - Trumpf 170t
пробни рад 1 месец

Опис посла: програмирање машине и савијање лимова на 
преси Trumpf.

УСЛОВИ: средњи степен стручне спреме, машинске струке; 
радно искуство: минимум 2 године - на апкант преси или 
некој сличној машини за савијање; познавање техничких 
цртежа и њихово читање.

ОСТАЛО: обезбеђен смештај. Трајање конкурса: до попу-
не. Пријаве слати имејлом или се јавити на телефон посло-
давца 022/215-0358 (звати од 8 до 16 часова), лице за кон-
такт: Небојша Нешковић.

АД ЛИВНИЦА „ЉИГ“
Београд, Краља Милана 4/4-5

тел. 011/3612-446
е-mail: livnicaljig@gmail.com

Помоћни радник
на одређено време, место рада: Љиг

4 извршиоца

УСЛОВИ: брусач - I и II степен стручне спреме, радно 
искуство: небитно, услови рада: обезбеђен смештај, обез-
беђена исхрана, обезбеђен превоз. За извршиоце који не 
поседују потребна знања послодавац ће организовати 
бесплатну обуку. Заинтересовани кандидати могу да се 
обрате послодавцу на наведени број телефона, мејлом 
адресу или лично (понети радну биографију). Трајање кон-
курса: до попуне.

Резач
на одређено време, место рада: Љиг

3 извршиоца

УСЛОВИ: заваривач - резач гасом, III степен стручне спре-
ме; радно искуство: небитно. Обезбеђен смештај, обез-
беђена исхрана, обезбеђен превоз. На наведену позицију 
могу конкурисати и кандидати са II и III степеном струч-
не спреме, са завршеном обуком за резаче, без обзира на 
образовни профил. За извршиоце који не поседују наве-
дена знања, послодавац ће организовати бесплатну обуку. 
Заинтересовани кандидати могу да се обрате послодавцу 
на наведени број телефона, мејлом или лично (понети рад-
ну биографију). Трајање конкурса: до попуне.

Топилац
на одређено време, место рада: Љиг

УСЛОВИ: топионичар, IV и V степен стручне спреме; радно 
искуство: небитно. Обезбеђен смештај, обезбеђена исхра-
на, обезбеђен превоз. Заинтересовани кандидати могу да 
се обрате послодавцу на наведени број телефона, мејлом 
или лично (понети радну биографију). Трајање конкурса: 
до попуне.

Електрозаваривач
на одређено време, место рада: Љиг

3 извршиоца

УСЛОВИ: електрозаваривач, III степен стручне спреме; 
радно искуство: небитно. Обезбеђен смештај, обезбеђе-
на исхрана, обезбеђен превоз. На наведену позицију могу 
конкурисати и кандидати II и III степена стручне спреме, 
са завршеном обуком за електрозаваривача, без обзира на 
образовни профил. За извршиоце који не поседују наве-
дена знања, послодавац ће организовати бесплатну обуку. 
Трајање конкурса: до попуне.

ДОО ЗА РЕМОНТ И ПРОИЗВОДЊУ
ШИНСКИХ ВОЗИЛА, МАШИНОГРАДЊУ 

И МЕТАЛОПРЕРАЂИВАЧКУ
ДЕЛАТНОСТ ,,ШИНВОЗ“ ЗРЕЊАНИН

Зрењанин, Београдска бб
e-mail: smarjanovic@sinvoz.rs

1. Eлектрозаваривач

УСЛОВИ: Посебна знања: заваривање СО2, МИГ, МАГ, ТИГ, 
возачка дозвола Б категорије, енглески језик - почетни 
ниво, образовање од I до IV степена, радно искуство мини-
мум 12 месеци. Услови рада: рад у сменама, обезбеђен 
превоз, обезбеђен смештај. Заинтересовани кандидати 
могу да доставе своје радне биографије путем мејла или да 
се се јаве послодавцу 14.09.2018. године у 10.00h на адре-
су послодавца: „Шинвоз“ д.о.о., Београдска бб, Зрењанин, 
када је предвиђена радна проба (неопходно радно одело).

2. Дипломирани инжењер 
електротехнике - конструктор

на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: Посебна знања: рад на рачунару: Autocad, 
SolidWorks, возачка дозвола Б категорије, енглески језик - 
виши ниво, електротехнички факултет, VII степен, радно 
искуство минимум 12 месеца на пословима пројектовања 
и израде техничке документације електрогрупе за желез-
ничка возила и њихове делове, израда технологије оправке 
и праћење извршења оправке. Услови рада: пробни рад 3 
месеца.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати могу да доставе своје 
радне биографије путем мејла. Рок трајања конкурса: до 
30.09.2018. године, лице за контакт: Слађана Марјановић.

Индустрија и грађевинарство

Посао се не чека, посао се тражи
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„МЕТРУМ“ ДОО ЗА ИЗВОЂЕЊЕ
РАДОВА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ

26300 Вршац, Војнички трг 1/ локал 2
тел. 013/400-000

e-mail: info@metrum.co.rs

Инжењер архитектуре, пројектант
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
инжењер архитектуре. Познавање рада у AutoCad-у или 
другим сродним програмима, није обавезан стручни испит/
лиценца, возачка дозвола Б категорије, предвиђен је проб-
ни рад од 6 месеци.

Техничар у грађевинарству
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, грађевински техничар, 
познавање рада у AutoCAD-у или другим сродним програ-
мима, предвиђен је пробни рад од 3 месеца.

Инжењер грађевинарства
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани грађе-
вински инжењер, познавање рада у AutoCad -у или другим 
сродним програмима,није обавезан стручни испит/лицен-
ца, возачка дозвола Б категорије, пробни рад од 6 месеци.

ОСТАЛО: Заинтересована лица могу лично да се јаве на 
наведену адресу, од 08 до 16 часова, да пошаљу радну 
биографију на наведени имејл или да се јаве на телефон: 
013/400-000. Рок за пријављивање 26.09.2018. године.

         Саобраћај и везе

„МАРБОМИЛ“ ДОО
11271 Сурчин, Војвођанска 370г

тел. 064/6443-382
e-mail: bojan.roganovic@marbomil.co.rs

Возач
на одређено време

УСЛОВИ: III степен стручне спреме било ког занимања, 
возачка дозвола Б категорије, радно искуство 6 месеци. Рок 
за пријаву на конкурс је до 25.09.2018. године, лице за кон-
такт Марија Ивановић.

„РЕБУС ПЛУС“ ДОО
Београд - Вождовац, Друге српске армије 3

тел. 060/7679-022
e-mail: boban.saponjic@rebusplus.co.rs

Возач теретног возила са приколицом
место рада: Београд, Ваљево, Сремска 

Митровица, Рума, Инђија, Стара Пазова, на 
одређено време
30 извршилаца

УСЛОВИ: возач, III степен стручне спреме, радно искуство 
12 месеци; возачка дозвола Е категорије. Рад у сменама, 
ноћни рад, обезбеђен превоз, обезбеђен смештај, обез-
беђена исхрана, дужина радног времена 45 сати недељ-
но. Трајање конкурса: до попуне. Разговор са послода-
вцем организован сваког радног дана од 08 до 15 часова, 
на адреси: 29. новембар 1, Београд - Звездара. Кандида-
ти могу своје радне биографије да доставе путем поште, 
мејлом или да се јаве на наведени број телефона, лице за 
контакт: Бобан Шапоњић.

„ИТТ ТЕХНИКА“ ДОО 
Ниш - Палилула, Мостарска 4

тел. 060/7427-354, 060/4427-378
e-mail: info@itttehnika.com

Возач теретног возила у међународном 
транспорту

5 извршилаца

Опис посла: превоз робе на дестинацијама у Европи (Шпа-
нија, Португалија).

УСЛОВИ: без обзира на образовање, пожељно искуство 
у траженом занимању, возачка дозвола Ц и Е категорије. 

Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати 
пријаве могу да доставе путем имејла или да се јаве на 
телефоне: 060/7427-354, 060/4427-378, лица за контакт: 
Ненад Савић, Небојша Савић.

МГВ ДОО НИШ
Ниш - Медијана, Булевар цара Константина бб

тел. 062/253-012
e-mail: mgvdoo@open.telekom.rs

Возач теретног возила
5 извршилаца

УСЛОВИ: минимум 12 месеци радног искуства у међуна-
родном саобраћају; поседовање возачке дозволе Е кате-
горије. Рок трајања конкурса: до попуне. Кандидати могу 
да се јаве послодавцу путем телефона, особа за контакт: 
Владета Радосављевић или доставити радне биографије 
путем имејла.

            Култура и информисање

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ БАРАЈЕВО
Барајево, Миодрага Вуковића 2

тел. 011/8302-110

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме и најмање пет годи-
на радног искуства у струци. Уз пријаву приложити: про-
грам рада и развоја установе - као саставни део конкурсне 
документације, уверење о држављанству, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о школској спреми, доказ о 
радном искуству по закону за директора установе културе, 
уверење из казнене евиденције полицијске управе и уве-
рење да се не води кривични поступак. Лекарско уверење 
се доставља након спроведеног поступка избора. Рок за 
пријављивање је 15 дана од објављивања конкурса. Непот-
пуне и неблоговремене пријаве се одбацују и исте се неће 
разматрати. Све информације на тел. 011/8302-110.

НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКА УСТАНОВА
„РИДНЕ СЛОВО“

25230 Кула, Маршала Тита 119
тел. 025/729-004

Директор
на мандатни период од 4 године

Опис послова: заступа и представља НИУ „Ридне слово”; 
организује рад и води пословање установе; закључује рад-
не уговоре и уговоре о ауторском делу; склапа пословне 
уговоре у складу са Законом и Статутом; обезбеђује финан-
сијске, просторне и кадровске претпоставке за несметан 
рад Установе, у складу са усвојеном пословном политиком; 
доставља Управном одбору на усвајање Правилник о раду; 
доставља Управном одбору на усвајање Акт о унутрашњој 
организацији, систематизацији и опису радних места; пред-
лаже УО планове и програме рада НИУ „Ридне слово”; дос-
тавља УО на усвајање извештај о раду и пословању НИУ 
„Ридне слово”; доставља на утврђивање предлог основа 
пословне политике; одређује чланове Управног и Надзор-
ног одбора из редова запослених; извршава одлуке УО 
и предузима мере за њихово спровођење; контролише 
рад запослених и хонорарних сарадника у складу са пот-
писаним уговорима; одобрава и потписује путне налоге; 
почетком сваког месеца организује анализу претходних 
бројева часописа; обавља друге послове утврђене Зако-
ном, Оснивачким актом и Статутом НИУ „Ридне слово”; 
технички уређује сва издања НИУ „Ридне слово”; графички 
дизајнира и обликује сва издања НИУ „Ридне слово”; врши 
паковање и дистрибуцију издања НИУ „Ридне слово”; пре-
води текстове са украјинског на српски језик; у договору са 
главним и одговорним уредником пише прилоге за издања 
НИУ „Ридне слово”; у договору са главним и одговорним 
уредником прикупља материјал, фотографише догађаје и 
манифестације за издања НИУ „Ридне слово”.

УСЛОВИ: минимум VI степен стручне спреме; најмање 
три године радног искуства на руководећим положајима; 
искуство у раду у пољу графичког дизајна и припреме 
публикација за штампу; знање украјинског језика и писма; 
напредно познавање рада на рачунару; кандидат треба 
да је држављанин Републике Србије, да је пунолетан и 
пословно способан, да поседује организаторске способ-
ности, да није осуђиван, да се против њега не води истра-
га и да против њега није подигнута оптужница или донето 

решење о одређивању притвора које га чини неподобним 
за вршење дужности директора. Потребна документа-
ција: радна биографија и пропратно писмо (пријава) кан-
дидата; предлог Програма рада и развоја установе за ман-
датни период од четири године; копија извода из матичне 
књиге рођених; уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци); копија дипломе; уколи-
ко је диплома стечена у иностранству потребно је доста-
вити копију признања страних високошколских исправа 
(нострификацију дипломе) о стеченој стручној спреми од 
стране акредитоване високообразовне установе; копија 
радне књижице, потврда послодавца, копија решења или 
уговора о заснивању радног односа којим се доказује сте-
чено радно искуство на руководећим положајима и гра-
фичком дизајну и припреми за штампу; уверење да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом (не старије 
од 6 месеци); уверење да против кандидата није покренут 
кривични поступак, донета наредба о спровођењу истра-
ге, покренута оптужница или донето решење о одређи-
вању притвора (не старије од 6 месеци). 

ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњавању услова кон-
курса са свом наведеном документацијом доставити у 
затвореној коверти поштом на горенаведену адресу, са наз-
наком „За Управни одбор - јавни конкурс за избор директо-
ра”. Рок за подношење пријаве и потребне документације 
је 10 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве које се 
доставе ван наведеног рока, пријаве са непотпуном доку-
ментацијом, као и пријаве подносилаца који не испуњавају 
услове по конкурсу неће бити разматране и биће одбачене 
закључком. Биће контактирани само кандидати који уђу у 
ужи избор.

Главни и одговорни уредник
на мандатни период од 4 године

Опис послова: организује, планира и реализује издања; 
уређује сва издања; прегледа и проверава текстове на 
српском и украјинском језику; благовремено обезбеђује 
потребне текстове и фотографије за информативно-поли-
тички часопис „Ридне слово”, дечији часопис „Соловејко” 
и остала издања НИУ „Ридне слово”; уређује прикупљени 
материјал у складу са концепцијом часописа усвојеном од 
стране Управног одбора и Националног савета украјинске 
националне мањине; прикупљени материјал за дечији 
часопис „Соловејко” прилагођава узрасту читалаца - деци 
која похађају основну школу (старости од 7 до 14 година); 
развија мрежу спољних сарадника и дописника; одговара 
за тачност објављеног садржаја; одговара за евентуалну 
повреду ауторских права у складу са одредбама закона; 
брине о благовременом изласку из штампе сваког броја 
часописа; даје радне задатке својим сарадницима и контро-
лише њихово извршавање; преводи потребне текстове са 
украјинског језика на српски или са српског на украјински 
језик; лекторише све текстове на украјинском језику за сва 
издања НИУ „Ридне слово; извршава и друге послове по 
налогу директора.

УСЛОВИ: минимум VI степен стручне спреме; најмање три 
године радног искуства на уређивачким и новинарским 
пословима; добро знање украјинског језика и писма; позна-
вање рада на рачунару; кандидат треба да је држављанин 
Републике Србије, да је пунолетан и пословно способан, да 
поседује организаторске способности, да није осуђиван, 
да се против њега не води истрага и да против њега није 
подигнута оптужница или донето решење о одређивању 
притвора које га чини неподобним за вршење дужности 
главног и одговорног уредника. Потребна документација: 
радна биографија и пропратно писмо (пријава) кандидата; 
предлог Плана и програма рада информативно-политич-
ког часописа „Ридне слово”, дечијег часописа „Соловејко” 
и додатних издања НИУ „Ридне слово” за мандатни пери-
од од четири године; копија извода из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци); копија дипломе; уколико је дипло-
ма стечена у иностранству потребно је доставити копију 
признања страних високошколских исправа (нострифика-
цију дипломе) о стеченој стручној спреми од стране акре-
дитоване високообразовне установе; копија радне књи-
жице, потврда послодавца, копија решења или уговора о 
заснивању радног односа којим се доказује стечено радно 
искуство на уређивачким и новинарским пословима; уве-
рење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
(не старије од 6 месеци); уверење да против кандидата 
није покренут кривични поступак, донета наредба о спро-
вођењу истраге, покренута оптужница или донето решење 
о одређивању притвора (не старије од 6 месеци). 

ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњавању услова кон-
курса са свом наведеном документацијом доставити у 
затвореној коверти, поштом на горенаведену адресу, са 
назнаком: „За Управни одбор - јавни конкурс за избор 
главног и одговорног уредника”. Рок за подношење прија-
ве и потребне документације је 10 дана од дана објављи-
вања конкурса. Пријаве које се доставе ван наведеног рока, 

Индустрија и грађевинарство / Саобраћај и везе / Култура и информисање



Бесплатна публикација о запошљавању 2719.09.2018. |  Број 795 |   

пријаве са непотпуном документацијом, као и пријаве под-
носилаца који не испуњавају услове по конкурсу неће бити 
разматране и биће одбачене закључком. Биће контактира-
ни само кандидати који уђу у ужи избор.

УСТАНОВА НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ
ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
„ЗОРАН РАДМИЛОВИЋ“ У ЗАЈЕЧАРУ

19000 Зајечар, Тимочке буне 16

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има стечено високо образовање, 
да има најмање пет година радног искуства у струци, 
да се против кандидата не води истрага и да против 
њега није подигнута оптужница за кривична дела која 
се гоне по службеној дужности, као и да није осуђиван 
за кривична дела која га чине недостојним обављања 
дужности директора; држављанство Републике Србије, 
општа здравствена способност, активно знање једног 
страног језика. Кандидати уз пријаву подносе: предлог 
Програма рада и развоја установе за период од четири 
године; оверену копију дипломе или уверења о стече-
ној стручној спреми; оверену копију радне књижице или 
потврду послодавца; биографију кандидата која мора 
да садржи елементе који доказују стручност, допунска 
знања и способности, са кратким прегледом остварених 
резултата у раду; уверење да кандидат није правнос-
нажно осуђиван; уверење, не старије од шест месеци, да 
се против кандидата не води истрага и да против њега 
није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне 
по службеној дужности; уверење о држављанству Репу-
блике Србије; извод из матичне књиге рођених; доказ 
о општој здравственој способности (оригинал лекарс-
ког уверења); изјаву кандидата да је упознат са општом 
документацијом Установе. Пријаве се подносе Управном 
одбору Установе Народно позориште Тимочке Крајине - 
Центар за културу „Зоран Радмиловић” у Зајечару, непо-
средно или препорученом пошиљком на горенаведену 
адресу, у року од 15 дана. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

КУЛТУРНО-ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР
„СТЕФАН НЕМАЊА“ ЛАПОВО

34220 Лапово, Његошева 33
тел. 065/8501-200

e-mail: drstanojevic11@gmail.com

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати који конкуришу за место директо-
ра морају да приложе следеће: извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија), уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или оверена 
фотокопија), уверење из МУП-а (не старије од 6 месеци) 
да кандидат није осуђиван, уверење из суда (не старије 
од 6 месеци) да кандидат није под истрагом за неко кри-
вично дело као ни да се против њега не води кривични 
поступак, диплому о стеченом високом образовању, мас-
тер друштвеног смера или уметничке академије, потвр-
да о бар 5 година радног искуства у струци, предлог 
Програма рада и развоја установе, контакт податке (број 
телефона и e-mail). Рок за пријаву на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Небла-
говремене и непотпуне пријаве се неће разматрати баш 
као ни пријаве које нису поткрепљене одговарајућом 
документацијом. Са свим кандидатима који испуњавају 
услове конкурса ће бити обављен разговор. Управни 
одбор након разговора са кандидатима доноси закључак 
и прослеђује листу кандидата Оснивачу. Сви кандидати 
ће бити обавештени и имају право жалбе на закључак 
Управног одбора у року од 3 дана од дана доношења 
закључка. Кандидати пријаве у затвореним коверта-
ма могу предати лично у просторијама КТЦ „Стефан 
Немања“ или послати на адресу: КТЦ „Стефан Немања“, 
Његошева 33, 34220 Лапово, са назнаком „Конкурс 
за директора КТЦ-а, за Управни одбор“. Све додатне 
информације се могу добити на e-mail: drstanojevic11@
gmail.com.

                      Наука и образовање

БЕОГРА Д

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ
У БЕОГРАДУ

ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ 
УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

Београд, Краља Петра 4

Сарадник у звање асистента за ужу 
уметничку област Дизајн ентеријера и 

намештаја
на период од 3 године

Право учешћа на конкурсу имају лица која испуњавају усло-
ве прописане Законом о високом образовању (“Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017), општим актима Универзитета уметности 
у Београду и Факултета примењених уметности у Београду.

Учесници конкурса подносе: 1) пријаву на конкурс у три при-
мерка, 2) радну биографију на прописаном обрасцу 2 у три 
примерка, 3) електронску форму обрасца 2 на једном CD-у, 
4) пет до десет оригиналних радова и пројеката, доставље-
них у електронској форми на 4 CD-а (наставни предмети: Увод 
у обликовање простора, Простори становања, Обликовање 
јавних и пословних простора, Обликовање сложених прос-
торних структура, Дизајн ентеријера 1, Дизајн ентеријера 2), 
5) потписани списак радова датих у електронској форми, 6) 
документација у вези радова (каталози и друга документа који 
су пратећа документација стручне и уметничке биографије 
кандидата), 7) потписани списак приложене документације 
(каталози и друга документа који су пратећа документација 
стручне и уметничке биографије кандидата), у пет примерака, 
8) оверену фотокопију или оверен препис дипломе у једном 
примерку, 9) оверену фотокопију или оригинал уверења да је 
кандидат студент докторских студија уметности, 10) уверење 
надлежног органа да правоснажном пресудом није осуђен за 
кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне 
исправе коју издаје високошколска установа или примања 
мита у обављању послова у високошколској установи (члан 
72 став 4 Закона о високом образовању).

Образац пријаве и Образац 2 налазе се на сајту Факултета 
(www.fpu.bg.ac.rs). Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Документација се подноси Прав-

ној служби Факултета примењених уметности у Београду, 
Краља Петра 4, канцеларија 17, у термину од 10 до 13 часо-
ва. За додатне информације тел. 060/520-7721. Приложену 
документацију кандидати су у обавези да преузму у року од 
пет радних дана од дана пријема обавештења о окончању 
конкурса. Након тог рока Факултет нема обавезу чувања 
документације.

ОСНОВНА ШКОЛА
“РУЂЕР БОШКОВИЋ”

11030 Београд, Кнеза Вишеслава 17
тел. 011/3551-454

Наставник шпанског језика
са 20% радног времена

Професор шпанског језика
са 13% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, филолошки факул-
тет, са знањем енглеског језика (ниво Б2, пожељан 
ниво Ц1). Биографију слати искључиво на имејл-адресу: 
konkurs@boskovic.edu.rs, у року од 8 дана од дана објављи-
вања огласа, а кандидати који уђу у ужи избор накнадно ће 
доставити осталу потребну документацију.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ИЛИЈА ГАРАШАНИН”

Београд, Гроцка, Булевар револуције 11

Наставник информатике и рачунарства
са 25% радног времена, на одређено време 

ради замене одсутне запослене преко 60 
дана

Наставник техничког и информатичког 
образовања

са 65% радног времена, на одређено време, 
ради замене одсутне запослене преко 60 

дана

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема на основу члана 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС” 88/2017 и 27/2018 - др. закони), Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“ 11/12, 15/13), Правилника о организацији и сис-
тематизацији радних места ОШ “Илија Гарашанин” Гроц-
ка; општи услови из Закона о раду (“Сл. гласник РС” 24/05, 
54/09, 32/13, 75/14), посебни услови из Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” 88/2017 
и 27/2018 - др. закони). Потребну документацију (пријав-
ни формулар са сајта Министарства просвете, биографију, 
копију дипломе, копију уверења о држављанству, копију 
извода из матичне књиге рођених, уверења о неосуђива-
ности) послати поштом или доставити на адресу школе. Рок 
за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављивања.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ „ГРАБОВАЦ“

11508 Грабовац, Грабовац 179
тел. 011/8760-047

е-mail: osgrabovac@gmail.com

Оглас објављен у публикацији „Послови“ број 794 
од 05.09.2018. године, поништава се за радно место: 
психолог, на одређено време до 31.08.2019. године.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У 
БЕОГРАДУ

ФАКУЛТЕТ МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ 
11000 Београд, Краља Милана 50

тел. 011/3620-760

Доцент за ужу уметничку област 
Снимање музике и тонска режија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије (II степен); 
призната уметничка остварења; предност имају кандидати 
са музичким образовањем и вишегодишњим професионал-
ним искуством рада у музичкој продукцији.

Доцент за ужу уметничку област Фагот
на одређено време од 5 година

Култура и информисање / Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос
Члан 139

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

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

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

кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање 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 дискри-
минаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује обра-

зовно-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 кон-
курс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана при-
бавља се пре закључења уговора о раду.
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УСЛОВИ: завршене мастер академске студије (II степен); 
призната уметничка остварења. 

ОСТАЛО: Услови за радна места одређени су Законом о 
високом образовању (“Сл. гласник РС” бр. 88/17 од 7. окто-
бра 2017. године), Минималним условима за избор у звања 
наставника на универзитету (“Сл. гласник РС”, бр. 101/15, 
102/16, 119/17), Правилником о јединственим минималним 
условима за избор у звања наставника Универзитета умет-
ности у Београду бр. 7/210 од 5. маја 2016. године, Ста-
тутом Факултета, Правилником о минималним условима 
за избор у звања наставника на Факултету музичке умет-
ности бр. 01-1757/16 од 8. јула 2016. године и Правилником 
о организацији и систематизацији послова на Факултету 
01-779/18 и 01-1470/18. Молбе са навођењем конкурса на 
који се кандидат пријављује, попуњен Образац 2 и прилози 
којима се доказује испуњавање услова конкурса наведе-
них у Обрасцу, као и наведеном имејл-адресом подносе се 
Факултету музичке уметности у Београду. Образац 2 може 
се преузети са сајта Факултета www.fmu.bg.ac.rs. Попуњен 
Образац 2, у складу са условима из Правилника о мини-
малним условима за избор у звања наставника на Факул-
тету бр. 01-1757/16 од 8. јула 2016. године, доставља се 
и у електронској форми на имејл: kadrovska@fmu.bg.ac.rs. 
Све додатне информације могу се добити у Општој служ-
би Факултета на тел. 3620-760. Неблаговремене пријаве, 
пријаве без потписа, као и пријаве без потребне докумен-
тације, неће се узимати у разматрање.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА „НАДА ДИМИЋ“
11080 Земун, 22. октобра 19

тел/факс: 011/2190-386
www.ekonomska-zemun.edu.rs

Наставник предметне наставе - 
енглески језик

на одређено време током трајања мандата 
директора школе

УСЛОВИ: У складу са чл. 139 и 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/17) 
потребно је да лице има: одговарајуће образовање на сту-
дијама другог степена - мастер академске студије, мастер 
струковне студије или завршене основне студије у трајању 
од најмање 4 године по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, за кривична дела 
насиља у породици, одузимања малолетних лица, кривич-
на дела примања и давања мита, кривична дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја, човечности; да 
има држављанство РС; да зна српски језик на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе оверене фотокопије 
докумената у року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови“, на адресу школе. Контакт осо-
ба у школи је Душица Ружић, секретар, тел. 011/2190-386.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 16
тел. 011/2636-163

Редовни професор за ужу научну област 
Екологија, биогеографија и заштита 

животне средине
на Катедри за екологију и географију 

биљака у Институту за ботанику и 
Ботаничкој башти “Јевремовац”

Ванредни професор за ужу научну 
област Физиологија и молекуларна 

биологија биљака
на Катедри за физиологију биљака у 

Институту за ботанику и Ботаничкој башти 
“Јевремовац”, на одређено време од 5 

година

Доцент за ужу научну област Генетика и 
еволуција

на Катедри за генетику и еволуцију у 
Институту за зоологију, на одређено време 

од 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне области 
за коју се бира; непостојање сметње из члана 72 став 4 
Закона о високом образовању и остали услови утврђе-

ни чланом 74 Закона о високом образовању. Пријаву са 
биографијом, овереним преписом дипломе и списком и 
сепаратима научних и стручних радова доставити Архиви 
Факултета, на наведену адресу, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И
РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Београд, Војводе Степе 283
тел/факс: 011/2471-099
e-mail: office@viser.edu.rs

www.viser.edu.rs

Сарадничко звање асистент за област 
Електротехничко и рачунарско 

инжењерство, ужа стручна област 
Рачунарство и информатика
на одређено време од 3 године

Основни послови и задужења радног места асистента 
су да: у складу са наставним плановима и програмима 
акредитованих студијских програма струковних студија, 
плановима и структуром кратких програма студија и про-
грамима стручног усавршавања и целоживотног учења, 
припрема и изводи вежбе и друге облике наставе за које је 
задужен, под стручним надзором предметног наставника; 
обавља консултације са студентима и континуирано пра-
ти и вреднује њихов рад кроз наставу; учествује и пома-
же предметном наставнику у припреми наставног проце-
са, организацији и спровођењу утврђених облика провере 
знања (колоквијума, испита и слично); води евиденцију о 
присуству и активностима студената на часовима вежби и 
других облика наставе за које је задужен, прати рад сту-
дената; стручно се усавршава и похађа докторске студије; 
учествује у припреми и унапређивању наставних метода и 
материјала за студенте; учествује у реализацији истражи-
вачко-развојних пројеката; врши надзор над радом радно 
ангажованих сарадника (демонстратора), ангажованих на 
предмету који му је поверен; подноси руководиоцу одго-
варајућег СП месечни извештај о раду, до 5-ог у наредном 
месецу за претходни месец; подноси извештај Настав-
но-стручном већу о свом трогодишњем раду; учествује у 
раду Наставно-стручног већа и других стручних тела које 
ВИШЕР формира; обавља, по потреби, друге послове из 
делокруга радног места.

УСЛОВИ: минимални (општи) услови за избор у звање 
асистента: кандидат не сме бити правноснажном пре-
судом осуђиван за кривична дела из члана 72 став 4 Зако-
на о високом образовању; кандидат мора имати завршене 
студије другог степена у области за коју се бира, на акре-
дитованој високошколској установи и акредитованом сту-
дијском програму у Републици Србији или еквивалентан 
научни, односно стручни назив из научне, односно стручне 
области за коју се бира у звање, стечен у иностранству и 
признат у складу са Законом о високом образовању; канди-
дат је сваки од претходних нивоа студија завршио са про-
сечном оценом најмање 8; кандидат мора имати статус сту-
дента на студијама трећег степена - докторским студијама 
из научне области за коју се бира; кандидат мора поседова-
ти склоности и способност за наставни рад; ако је кандидат 
лице које је раније обављало наставни рад, кандидат мора 
имати позитивну оцену укупног досадашњег наставног, 
односно педагошког рада; ако постоје елементи за оцењи-
вање, (ако је кандидат лице које је већ било запослено 
у ВИШЕР), позитивна оцена доприноса развоју наста-
ве и других делатности ВИШЕР; ако постоје елементи за 
оцењивање, позитивна оцена доприноса у обезбеђивању 
стручног подмлатка. Поред напред набројаних минималних 
услова, кандидат за избор у сарадничко звање асистент за 
област Електротехничко и рачунарско инжењерство, ужа 
стручна област Рачунарство и информатика обавезно мора 
поседовати и следећа стручна знања, односно следеће 
компетенције: поседовање знања, вештина и компетен-
ција из области програмирања у програмском језику C++; 
поседовање знања, вештина и компетенција потребних 
за рад у развојном окружењу Visual Studio 2017. Предност 
имају кандидати који имају искуство у раду са студентима 
у високом образовању. Процена испуњености минималних 
(општих) и посебних услова (поседовања потребне стручне 
оспособљености, знања и вештина, односно компетенција) 
за избор у сарадничка звања из овог конкурса, вршиће се 
на основу доказа које кандидати прилажу уз пријаву на 
конкурс, као и на основу евентуалног усменог интервјуа.

ОСТАЛО: Пријаве се могу поднети најкасније у року од 7 
дана, рачунајући од дана објављивања конкурса у публи-
кацији Националне службе за запошљавање „Послови“. 
Пријаве на конкурс се могу предати лично, искључиво 
радним данима (понедељак- петак) од 10 до 16 часова или 
послати путем поште, на адресу „Висока школа електротех-
нике и рачунарства струковних студија, Војводе Степе 283, 

Београд - Вождовац“. Пријаве послате поштом морају стићи 
у ВИШЕР до истека наведеног рока за конкурисање, иначе 
ће се сматрати неблаговременим и биће одбачене. Такође, 
неразумљиве или непотпуне пријаве на овај конкурс, као и 
пријаве на овај конкурс уз које нису приложени сви потреб-
ни докази, биће одбачене. Лично име и контакт подаци 
лица задуженог за давање обавештења о конкурсу: Горан 
Пантић, телефон: 011/3950-034, канцеларија 002, Војводе 
Степе 283, Вождовац, Београд, радним данима (понедељак 
- петак) од 11 до 16 часова. Пријава на конкурс мора оба-
везно да садржи податке о сарадничком звању (односно 
радном месту) на које кандидат конкурише и податке о 
кандидату (име и презиме, адреса пребивалишта односно 
боравишта, контакт телефон кандидата, адреса електрон-
ске поште ако је кандидат поседује), а уз пријаву се обавез-
но достављају и следећи докази: уверење надлежног орга-
на (МУП) о неосуђиваности за напред наведена кривична 
дела (из члана 72 став 4 Закона о високом образовању), не 
старије од месец дана. Уколико кандидату уверење о нео-
суђиваности не буде издато до затварања овог конкурса, 
кандидати приликом пријаве на конкус достављају потврду 
да су поднели захтев за издавање тог уверења, док уве-
рење о неосуђиваности морају доставити најкасније до 
дана заснивања радног односа; оверене фотокопије висо-
кошколских исправа о стеченом степену потребног, однос-
но одговарајућег високог образовања, који је прописан као 
услов за избор у сарадничко звање за које се конкурише 
(за звање асистента се подносе фотокопије диплома и са 
студија првог и са студија другог степена); уверење висо-
кошколске установе о томе да кандидат има статус студен-
та који је прописан као услов за избор у сарадничко звање 
за које се конкурише (за звање асистента статус студента 
на докторским студијама); извод из матичне књиге рође-
них (или оверену фотокопију); уверење о држављанству 
(или оверену фотокопију); радна биографија (CV) и одго-
варајуће доказе који потврђују наводе из биографије; ако 
је кандидат лице које је раније обављало наставни рад, 
одговарајући доказ да кандидат поседује позитивну оцену 
укупног досадашњег наставног, односно педагошког рада 
(потврда образовне установе на којој је кандидат обављао 
досадашњи наставни, односно педагошки рад, резултати 
студентских анкета и слично); одговарајуће доказе о посе-
довању посебних стручних знања, односно компетенција, 
које су прописане као услов за избор у сарадничко звање 
за које се конкурише, ако такви докази постоје (сертифи-
кати и слично). Подаци о месту и дану када се очекује да 
ће започети провера оспособљености, знања и вештина, 
односно компетенција кандидата у изборном поступку, 
ако се таква провера буде спроводила - ако се таква про-
вера буде спроводила, провера оспособљености, поседо-
вања тражених знања и вештина, односно компетенција 
кандидата ће се спровести путем усменог интервјуа, који 
ће се одржати 27. септембра 2018. године или касније, у 
просторијама ВИШЕР. Кандидат који поднесе благовреме-
ну, уредну и потпуну пријаву на овај конкурс и за кога се, 
на основу доказа приложених уз пријаву на овај конкурс, 
утврди да испуњава услове за избор у звање у погледу кога 
конкурише, накнадно ће бити обавештен о тачном времену 
одржавања интервјуа.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ОДРАСЛИХ „ОБРЕНОВАЦ“

11500 Обреновац, Милоша Обреновића 143
тел. 011/8723-240, 011/8727-851

e-mail: soooobr@mts.rs

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава 
услове прописане члановима 122, 139 и чланом 140 ст. 1 и 
2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017), односно да: 1) има одговарајуће 
високо образовање за наставника основне школе, педагога 
или психолога школе стечено: на студијама другог стечена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука; 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; лице које је стекло образовање 
на студијама другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предме-
та као лице које је стекло образовање на студијама другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које кобинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких нау-

Наука и образовање
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ка мора да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне облсти за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; 2) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад; 6) да има дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника; 7) да има најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања; 8) да има 
лиценцу за директора школе. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да 
приложи: оверен препис/фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем високом образовању; оверен препис/
фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту; оригинал/оверену фотокопију 
потврде о радном стажу, најмање 8 година рада у области 
образовања (не старију од 6 месеци); оригинал/оверену 
фотокопију уверења надлежног суда да против кандидата 
није покренут кривични поступак, донета наредба о спро-
вођењу истраге, покренута оптужница или донето решење 
о одређивању притвора (не старије од 6 месеци); ориги-
нал/оверена фотокопија уверења да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за наведена кривична дела 
из чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (не старије од 6 месеци); лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима; уверење о држављанству 
Републике Србије не старије од 6 месеци; извод из матичне 
књиге рођених, не старије од 6 месеци; доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника) ако га поседује, а за кандидате који 
су претходно обављали дужности директора школе доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора школе и оце-
ну спољашњег вредновања; оверен препис/фотокопију 
лиценце за директора школе (ако је кандидат поседује); 
пријаву на конкурс са радном биографијом и прегледом 
кретања у служби са стручним усавршавањем, план и про-
грам рада директора школе. Доказ о знању српског језика, 
на коме се остварује образовно-васпитни рад, доставља 
само кандидат који одговарајуће образовање није стекао 
на српском језику. Кандидат изабран за директора школе 
који нема положен испит за директора дужан је да га поло-
жи у року од две године од дана ступања на дужност, у 
складу са условима прописаним законом. Кандидат заједно 
са пријавом на конкурс за избор директора и комплетном 
документацијом доставља лично или поштом на горена-
ведену адресу, са назнаком “Конкурс за избор дирекора 
школе”. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вање конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неже 
се узети у разматрање. Ближе информације могу се доби-
ти у секретаријату школе лично или позивом на телефон 
011/8723-240.

ВИСОКА ШКОЛА ЛИКОВНИХ 
И ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ 

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
11000 Београд, Панте Срећковића 2

тел. 011/7291-196
e- mail: vslpu@vslpu.edu.rs

Наставник струковних студија за област 
Психологија, ужа област Психологија 

уметности (реизбор) за предмете: 
Психологија уметности, Психологија 
опажања, Психологија креативности

УСЛОВИ: филозофски факултет - психологија. У звање 
наставника струковних студија може бити изабрано лице 
које има одговарајући стручни, академски, научни назив 
стечен на акредитованом студијском програму и акреди-
тованој високошколској установи и способност за наставни 
рад и које испуњава услове утврђене Законом о високом 
образовању, Правилником о избору наставника и сарадни-
ка, Правилником о организацији и систематизацији послова  
и услове утвђене Уредбом о каталогу радних места у јавним 
службама и другим организацијама у јавном сектору. Оба-
везан услов: радно искуство у звању наставника струков-
них студија.

Наставник струковних студија за 
област Филолошких наука, ужа област 
Енглески језик (реизбор), за предмете: 

Основни енглески језик, Средњи 
енглески језик, Стручни енглески језик

УСЛОВИ: филолошки факултет - енглески језик. У звање 
наставника струковних студија може бити изабрано лице 
које има одговарајући стручни, академски, научни назив 
стечен на акредитованом студијском програму и акреди-
тованој високошколској установи и способност за наставни 
рад  и које испуњава услове утврђене Законом о високом 
образовању, Правилником о избору наставника и сарадни-
ка,  Правилником о организацији и систематизацији посло-
ва  и услове утврђене Уредбом о каталогу радних места 
у јавним службама и другим организацијама у јавном сек-
тору. Обавезан услов: радно искуство у звању наставника 
струковних студија.

ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву на конкурс на 
обрасцу који се преузима са сајта школе www.vslpu.edu.
rs, радну биографију; извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству; уверење надлежног органа да 
правоснажном пресудом нису осуђени за кривично дело 
против полне слободе, фалсификовање јавне исправе 
коју издаје високошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској установи; оверене 
фотокопије диплома о стеченом образовању; списак струч-
них и научних радова из уже области релевантних за пре-
дметни конкурс. Приликом избора у звање вреднује се и 
оцена студената добијена у студентској анкети. Пријаве са 
прилозима предају се непосредно у секретаријату школе 
у Београду, Панте Срећковића 2 или поштом у року од 8 
дана од дана објављивања огласа. Школа ће контактира-
ти само кандидате који буду ушли у ужи избор. Непотпуне 
и неблаговремено достављене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

ПРВА СПОРТСКА КОШАРКАШКА 
ГИМНАЗИЈА КОЛЕЏ БЕОГРАД

11250 Београд, Стјепана Супанца 15а
office@koledzbeograd.edu.rs

Наставник латинског језика 
са 30% радног времена

Наставник социологије
са 15% радног времена

Наставник филозофије
са 25% на одређено време

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање одређеног зани-
мања, сходно чл. 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18); пси-
хичка, физичка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 човеч-
ности 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. 
Кандидати треба да имају одговарајуће високо образовање 
одређеног занимања, према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у Гимназији и знање енглеског језика. Уз 
пријаву приложити: биографију, уверење о држављанству 
РС, извод из матичне књиге рођених, оверену фотокопију 
дипломе, потврду о знању језика, ако настава није слуша-
на на српском језику. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве, као и достављање документације која није у скла-
ду са наведеним, неће се узети у разматрање. Пријаве на 
конкурс слати на горенаведену адресу или на имејл-адресу: 
office@koledz-beograd.edu.rs, у скенираној форми.

ОШ “ЈОВАН ДУЧИЋ”
11070 Нови Београд

Милентија Поповића 16
тел. 011/3018-702

Наставник математике
са 60% радног времена, на одређено време 

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

најдуже до 31.08.2019. године

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице под 
условима прописаним чл. 139 и 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и под условима прописаним 
Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства, а заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају оверену копију дипломе о одгова-
рајућем образовању, уверење о држављанству Републике 
Србије и доказ о неосуђиваности правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, и за које није, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање.

Педагошки асистент
на одређено време за школску 2018/2019. 

годину, односно до 31.08.2019. године

УСЛОВИ: средња школа, завршен програм за стручно 
усавршавање педагошких асистената. Кандидат треба да 
испуњава услове из чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, да има одговарајуће образо-
вање, да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 ст. 1 т. 
3 Закона о основама система образовања и васпитања, да 
има држављанство Републике Србије, да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву достави-
ти: кратку биографију, оригинал или оверену фотокопију 
дипломе, додатак дипломи, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених (на новом обрасцу издат 
од 01.03.2010. године), доказ о знању језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад у школи, доказ о заврше-
ном програму обуке педагошких асистената и мишљење 
органа локалне самоуправе. Уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом и учени-
цима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора. 
Проверу психофизичких способности за рад са децом и 
ученицима врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. Уверење о 
некажњавању прибавља кандидат. Сва приложена доку-
мента морају бити уредно оверена.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН МИОДРАГОВИЋ”

11000 Београд, Војводе Драгомира 1

Наставник техничког и информатичког 
образовања

са 20% радног времена, на одређено време 
до 31.08.2019.

Наставник историје
са 10% радног времена, на одређено време 

до 31.08.2019.

Наставник биологије
са 10% радног времена, на одређено време 

до 31.08.2019.

Наставник ликовне културе
са 5% радног времена, на одређено време до 

31.08.2019.

Наставник математике
са 22% радног времена, на одређено време 

до 31.08.2019.

За ова радна места се није нико пријавио са листе запосле-
них за чијим радом је престала потреба.

Наука и образовање
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САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

ВИСОКА ШКОЛА
АКАДЕМИЈА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ

ЦРКВЕ ЗА УМЕТНОСТИ И 
КОНСЕРВАЦИЈУ

11000 Београд, Краља Петра 2
тел. 011/218-7235

Доцент за ужу научну област Теорија 
иконе, предмети: Национална историја 

Цркве, Општа историја Цркве
УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају лица која 
испуњавају услове прописане Законом о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017), услове прописане 
актом Националног савета за високо образовање (Мини-
мални услови за избор у звања наставника на Универзите-
ту које је донео Национални савет за високо образовање) 
и општим актима Високе школе - Академије Српске Пра-
вославне Цркве за уметности и консервацију. Кандидати 
подносе у оригиналу или овереној копији: пријаву на кон-
курс - испуњен образац 1 (преузети: образац 1 преузети 
са сајта http://www.akademijaspc.edu.rs/sr); диплому за све 
нивое завршених студија; крштеницу; благослов надлеж-
ног епископа; извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству; уверење да нисте осуђивани и да се против 
Вас не води кривични поступак; попуњен образац 2 који се 
односи на биографију са пратећом и овереном документа-
цијом (преузети: образац 2 преузети са сајта http://www.
akademijaspc.edu.rs/sr); радове и списак поднетих радова 
за ужу научну област за коју конкурише; научни пројекти 
на којима је кандидат био ангажован (домаћи, инострани); 
преглед објављених научних дела (књиге, монографије, 
студије). Рок за пријављивање на конкурс је до 3. октобра 
2018. године. Документација и радови подносе се Секре-
таријату Високе школе, на наведену адресу, у термину од 
10 до 12 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве се 
неће разматрати.

ОШ “ДУШКО РАДОВИЋ”
11070 Нови Београд

Булевар Зорана Ђинђића 112
тел. 011/260-17-86, 269-25-31

Наставник математике
са 45% радног времена, на одређено време 
до повратка помоћника директора школе у 
наставу, а најдуже до 31.08.2019. године

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице под 
условима прописаним чл. 139 и 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и под условима прописаним 
Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, а заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају оверену копију дипломе о 
одговарајућем образовању, уверење о држављанству 
Републике Србије, доказ о неосуђиваности правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује дирек-
тор школе. Комисија утврђује испуњеност услова кандида-
та 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 проце-
ну способности за рад са ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кан-
дидата 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 доно-
си решење о избору кандидата у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ОЛГА ПЕТРОВ“ 

11213 Падинска Скела, Дејана Смиљковића 9
тел. 011/8871-763, 630-0471

Педагошки асистент
на одређено време за школску 2018/19. 

годину

УСЛОВИ: најмање IV степен стручне спреме, обука за 
педагошког асистента (завршен прописан програм обуке 
за рад са децом и ученицима - пожељно познавање 
ромског језика); да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС“ бр. 88/17, 27/18) - да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик. Уз пријаву на конкурс кан-
дидат треба да приложи: краћу биографију са адресом 
и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми; сертификат издат од Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја о завр-
шеној уводној обуци за педагошког асистента; уверење 
о држављанству Републике Србије; извод из матичне 
књиге рођених - оверену фотокопију, доказ о неосуђи-
ваности. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју име-
нује директор школе. Лекарско уверење да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, кандидат подноси пре закључења угово-
ра о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Кандидати су дужни да попуне 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства у делу Ново на сајту, на адреси: http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-
ZA-KONKURISANJE.doc и потребну документацију зајед-
но са пријавним формуларом доставе на горенаведену 
адресу, са назнаком „За Конкурсну комисију“. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Бли-
жа обавештења се могу добити у секретаријату школе на 
телефон 011/6300-471.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

“ОЛГА ПЕТРОВ“ 
11213 Падинска Скела, Дејана Смиљковића 9

тел.011/8871-763, 630-0471

Оглас објављен 12.09.2018. године, у публикацији 
„Послови“, поништава се за радно место: радник на 
одржавању хигијене - чистачица, на одређено вре-
ме до повратка запослене са боловања. У осталом 
делу конкурс је непромењен.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈЕЛЕНА ЋЕТКОВИЋ”

Београд, Врањска 26
тел. 0112418-741, 2417-275

Наставник грађанског васпитања
са 50% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

Библиотекар
са 50% радног времена, на одређено време 

ради замене одсутног запосленог преко 
60дана 

Наставник математике и информатике
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање 
радног односа треба да испуњава и посебне услове 
прописане одредбама чл. 139, 140, 142, 143 и чл. 144. 
ст. 1 и ст. 2 тачка 3, чл. 155 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл.гласник РС”, бр. 88/2017 

и 27/2018-др.Закони), Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи и Правилника о организацији и систематиза-
цији послова и радних задатака у ОШ “Јелена Ћетковић“. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Потребна документација коју тре-
ба доставити: пријавни формулар, радна биографија, 
оверена фотокопијадипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, оверене фотокопија уверења о држављан-
ству (не старије од 6 месеци), доказ о знању језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколи-
ко одговарајуће образовање није стечено на том језику 
- оверену фотокопију), извод из матичне књиге рођених 
- оверену фотокопију, доказ да кандидат који се јавља 
на конкурс није лице осуђивано правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно, пона-
шање- чл. 139 став 1 тачка 3 Закона - оверену фото-
копију. Доказ да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима доставља се 
пре закључења уговора о раду. Сва напред наведена 
документа могу се доставити и у оригиналу.

ОСТАЛО: Избор се врши у складу са Законом о основама 
система образовања и васпитања, Статутом ОШ “Јелена 
Ћетковић”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Конкурс спроводи конкурсна комисија која 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос из чл. 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања, у року од 8 дана од дана истека рока за 
пријем пријаве. Кандидата из става 4 члана 154 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, који су 
изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућију се 
на психолошку прицену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. Кон-
курсна комисија сачињава листу кандидата који испуња-
ва услове за пријем у радни однос у року од 8 дана од 
пријема резултата психолошке процене способности за 
рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе из става 6 члан 154 
Закона о основама система, образовања и васпитања 
и доноси решење о избору кандидата у року од 8 дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. Напред 
наведену документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом, радном биографијом, кандидати 
достављају лично или поштом на адресу школе.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

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

Доцент за ужу научну област 
Међународне студије

на одређено време од 5 година 

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају VIII степен стручне 
спреме, односно докторат наука из уже научне области 
за коју се бирају, као и да испуњавају услове предвиђене 
Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС”, 88/17 
и 27/18 -др. Закон), Статутом Универзитета у Београду и 
Факултета политичких наука за избор у звање доцента и 
Правилником о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду („Гласник Уни-
верзитета у Београду” бр. 192 од 01. јула 2016. године, 
195 од 22.09.2016. год, бр. 197 од 20.03.2017. год, бр. 
199 од 16.10.2017. год. и бр. 203 од 21.05.2018. године). 
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова 
(биографија, оверен препис диплома и додатака дипло-
ма/уверења о положеним испитима свих нивоа студија, 
очитана/копија личне карте кандидата, списак научних 
и стручних радова, објављене радове и друге доказе у 
складу са напред наведеним актима), доставити на адре-
су Факултета политичких наука, Београд, Јове Илића 
165, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Уз 
пријаву кандидати су дужни да доставе и својеручно пот-
писану изјаву о изворности која је у електронском обли-
ку доступна на линку www.fpn.bg.ac.rs/5010. Кандидати-
ма који поднесу благовремене и потпуне пријаве и који 
испуњавају услове конкурса организоваће се приступно 
предавање у складу са Одлуком о извођењу приступног 
предавања на Универзитету у Београду (“Гласник Уни-

Наука и образовање
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верзитета у Београду” бр. 195. од 22.09.2016. године). 
Неблаговремено достављене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање.

БОР

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
19220 Доњи Милановац, Стевана Мокрањца 14

тел. 030/590-142

Професор разредне наставе
на одређено време ради замене запослене, 
до повратка са породиљског одсуства преко 

60 дана

УСЛОВИ: кандидат треба да поседује одговарајуће високо 
образовање у складу са чланом 139, 140, а у вези са чла-
ном 155 став 1 и 2 тачка 1) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, број 88/17 и 27/18), 
стечено на студијима другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије), у складу са Законом о високом образовању, однос-
но образовање стечено на основним студијама у трајању од 
најмање четири године по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Степен и врста 
образовања морају бити у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи (“Просветни гласник РС”, број 11/02, 15/13, 
2/16, 10/16 и 3/17). Кандидат мора да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу са 
Европским системом преноса бодова. Наставник и струч-
ни сарадник који је у току студија положио испит из педа-
гогијеи психологије или положио стручни испит, односно 
испита за лиценцу, сматра се да има образовање из члана 
142 став 1 овог Закона. Кандидат треба да поседује уве-
рење о држављанству (у оригиналу или овереној фотоко-
пији); психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; лекарско уверење се подноси пре 
закључења уговора о раду са изабраним кандидатом; доказ 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнућа, за кривично дело примања 
идавања мита. Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Уз 
захтев кандидат доставља: оверен препис (копију) дипломе 
о завршеном образовању са исправом којом се доказује да је 
кандидат стекао образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина, односно доказ о положеним испи-
тима из педагогије и психологије или доказ да је кандидат 
положио стручни испит - испит за лиценцу; извод из матич-
не књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уве-
рење о држављнству (не старије од 6 месеци - оригинал или 
оверена фотокопија). Кандидат мора да зна српски језик. 
Кандидат чија је пријава потпуна и благовремена и уз коју су 
приложени сви докази и који испуњава услове за оглашено 
радно место, упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за запошљавање применом стандардизованих поступака, о 
чему ће кандидати бити обавештени путем имејла или броје-
ва телефона које су навели у својим пријавама. Разговор са 
кандидатима ће се обавити у просторијама секретара шко-
ле у ОШ “Вук Караџић”, Стевана Мокрањца 14, 19220 Доњи 
Милановац, с тим што ће кандидати о датуму и времену 
бити обавештени на контакт адресе или путем имејла које 
су навели у пријави. За доказе који су неопходни у поступку 
одлучивања, установа поступа у складу са ЗОУП-ом („Служ-
бени гласник РС”, бр. 18/2016) и уз сагласност запосленог 
(образац 1). Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве треба послати на горенаве-
дену адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и путем телефона: 030/590-142.

ЈАГОДИНА

ОШ “СТЕВАН НЕМАЊА”
35215 Стењевац

Стручни сарадник библиотекар
са 30% радног времена

УСЛОВИ: предвиђени чланом 139, 140 и 142 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС” број 
88/17) и Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/18), кандидат мора да има: 
одговарајуће образовање и то: 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, да има држављанство Републике 
Србије, да зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно васпитни рад. Услови из става 1 члана 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања доказује се 
приликом пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. докази о испуњености услова и то одговарајуће обра-
зовање, неосуђиваност кандидата, држављанство и доказ 
о познавању српског језика су саставни део пријаве на 
конкурс а доказ под тачком 2 прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Обавезно образовање лица из члана 140 
овог Закона је и образовање из психолошких педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких педагошких и и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова. 

ОСТАЛО: Уз пријаву са биографијом треба поднети 
попуњен пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR -ZA-KONKURISANJE.doc; ориги-
нал или оверена форокопија дипломе о стеченом образо-
вању (не старије од 6 месеци), оригинал или оверена фото-
копија (не старије од 6 месеци) извода из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству не старије од шест 
месеци, уверење од суда да против кандидата није покре-
нута истрага и доказ о неосуђиваности кандидата за кри-
вична дела утврђена у члану 139, став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања тј. извод из каз-
нене евиденције, који прибавља кандидат у Министарству 
унутрашњих послова надлежне полицијске управе, доказ 
да кандидат зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад српски језик, у обавези су да доставе само они 
кандидти који образовање нису стекли на српском језику, а 
доказује се потврдом одговарајуће високошколске устано-
ве да је кандидат положио испит из српског језика. Доказ 
о здравственој способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати и биће одбачене. Одлуку о избору кан-
дидата доноси Конкурсна комисија након обављеног раз-
говора са кандидатима који испуњавају прописане услове 
и доноси решења о избору кандидата, Разговор са канди-
датима обавиће се у просторијама ОШ “Стеван Немања”, 
Стењевац бб, с тим што ће кандидати о датуму и време-
ну бити обавештени на бројеве телефона које су навели 
у својим пријавама. Рок за подношење пријаве на оглас 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаве са доказима о испуњености услова слати на горе-
наведену адресу. Школа није у обавези да враћа конкурсну 
документацију.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
35207 Поточац

тел. 035/8522-804

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Пријем у радни однос се врши под условима 
прописаним чл. 139, чланом 140 и чланом 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања и условима 
прописаним Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званичној интер-

нет страници Министарства просвете, а заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају: оверену копију 
дипломе о одговарајућем високом образовању у складу са 
чланом 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања као и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи уз ове-
рену копију одговарајућег доказа о обавезном образовању 
из члана 142 Закона о основама система образовања и вас-
питања (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 устано-
ви, у складу са Eвропским системом преноса бодова. Сма-
тра се да наставник који је у току студија положио испите 
из педагогије и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу има обавезно образовање, уве-
рење о држављанству Републике Србије, доказ о неосуђи-
ваности правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 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 кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање. 

ОСТАЛО: Конкурс спроводи конкурсна комисија коју име-
нује директор школе и утврђује испуњеност услова кан-
дидата за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабра-
ни у ужи избор, у року од 8 дана упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове за пријем у рад-
ни однос у року од 8 дана од пријема резултата психолош-
ке процене способности за рад са ученицима. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима са листе и доно-
си решење о избору кандидата у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Пријавни формулар 
са потребном документацијом траженом овим конкурсом 
доставити на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови”.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
35230 Ћуприја, Кнеза Милоша бб

Наставник машинске групе предмета
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана 

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове 
прописане чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, да имају одговарајуће високо образо-
вање у складу са чл. 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања као и посебне услове предвиђене у 
Правилнику о врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада машинство и обрада метала („Сл. гласник РС 
“бр. 16/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 3/2017 и 8/2017), 
дипломирани машински инжењер, дипломирани инжењер 
машинства, мастер инжењер машинства претходно завр-
шене студије првог степена - основне академске студије 
у области машинског инжињерства. У радни однос може 
бити примљено лице под условима прописаним законом и 
ако има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, да није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, да је држављанин Републике Србије, да зна 
српски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Уз пријавни формулар преузет са сајта Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, доставити: 
оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци), извод из мати-
чне књиге рођених (на новом обрасцу), доказ о неосуђи-
ваности. Лекарско уверење доставља изабрани кандидат 
после доношења одлуке, а пре закључења уговора о раду. 
Докази о испуњености услова достављају се у оригиналу 
или овереној фотокопији. Рок за пријављивање је 8 дана од 
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дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на горе-
наведену адресу, са назнаком “За конкурс”. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити на телефон: 035/8472-
466, код секретара школе.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
“ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ”
35000 Јагодина, Бошка Бухе 4

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Поседовање одговарајућег високог образовања 
из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система обазо-
вања и васпитања, то јест високо образовање стечено на 
студијама другог степена- мастер академске студије, мас-
тер струковне студије или специјалистичке академске сту-
дије (студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисиплинарне, мултидисциплинарне, трандисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуче научне, односностручне области или области 
педагошких наука у ком случају не неопходна завршеност 
студија првог степна из научне односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предметаили  на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, попропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године за наставника музичке школе 
педгога или психолога, поседовање, психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са ученицима и децом, 
неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но 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 дискриминатор-
ног понашања на страни кандидата -утврђеног у складу 
са законом, поседовање држављанства Репубике Србије, 
знање српског језика као језика на коме се изводи обра-
зовно-васпитни рад, поседовање дозволе за рад (лицен-
це) наставника, поседовање лиценце за директора школе 
(кандидат који ту лиценцу не поседује може бити изабран 
али ће бити дужан да испит за директора школе положи у 
року од две године од дана ступања на дужност), најмање 
осам година рада на пословима образовања и васпитања у 
установи за образовање и васпитање, након стеченог одго-
варајућег 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 вас-
питања, за директора школе може бити изабрано и лице 
које, уз испуњеност осталих горенаведених услова има 
одговарајуће образовање из члана 140 ст. 3 истог закона, 
то јест високо образовање стечено на студијама првог сте-
пена (основне академске односно струковне и специјалис-
тичке студије) или на студијама у трајању од три године, 
или више образовање, за наставника те врсте школе, доз-
волу за рад наставника, обуку и положен испит а директора 
школе, и најмање десет година рада на пословима образо-
вања и васпитања, после стреченог одговарајућегобразо-
вања, у установи на пословима образовања и васпитања, 
после стеченог одговарајућег обраовања. Пријаве са пис-
меним доказима о испуњавању услова и другом докумен-
тацијом кандидати подносе лично у просторијама школе 
код секретара или пошиљком на горенаведену адресу, у 
затвореној коверти, са напоменом: „Пријава на конкурс за 
избор директора”. Рок за пријављивање на конкурс је 15 
дана од дана објављивања. Ако последњи дан рока пада у 
недељу или на дан државног празника или у други нерадни 
дан, рок истиче истеком првог наредног дана. Благовреме-
ном пријавом на конкурс сматра се пријава које је непо-
средно или у облику пошиљке достављена школи пре рока 
утврђеног у конкурсу или је пре истека тог рока предата 
пошти у облику препоручене пошиљке. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Министар 
у року од 30 дана од пријема документације врши избор 
директора школе и доноси решење о његовом именовању. 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању за наставника музичке школе, педагога или психо-
лога, оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту или обавештења о положеном испиту за лиценцу за 
наставника или стручног сарадниа, доказ о држављанству 
(уверење о држављанству, не старије од 6 месеци), ове-
рену фотокопију извода из матичне књиге рођених, доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење, не старије од 
шест месеци), доказ о неосуђиваности за кривично дело 
и о непостојању дискриминаторног понашања из казнене 
евиденције МУП-а Републике Србије - не старији од шест 

месеци, доказ да против кандидта није покренута истрага 
нити подигнута оптужница код надлежног суда, не старији 
од шест месеци, доказ о најмање 8 година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања, доказ о знању српског језика, 
осим кандидата који су на српском језику стекли одгова-
рајуће образовање - оригинал или оверену фотокопију, 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај просветног саветника), оригинал или 
оверену фотокопију, резултате стручно-педагошког надзо-
ра установе и оцену спољашњег вредновања, уколико је 
кандидат претходно обављао дужност директора устано-
ве, оригинал или оверену фотокопију, преглед кретања у 
служби са биографским подацима (необавезно), доказе о 
својим стручним и организационим способностима (необа-
везно, оверен препис), фотокопију лиценце за директора 
школе ако је кандидат поседује. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе и путем телефо-
на: 035/245-915.

ПОЉОПРИВРЕДНО-ВЕТЕРИНАРСКА 
ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА

„СВИЛАЈНАЦ”
35210 Свилајнац, Краља Петра Првог 64

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, до његовог 
повратка са боловања

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 139, 140, 141 и 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17 и 
27/18 - др.закони), и то да: поседује одговарајуће образо-
вање за наставника у складу са одредбама члана 139, 140, 
141 и 142 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/18 - др.закони) 
и Правилником о степену и врсти образовања наставника 
из општеобразовних предмета, стручних сарадника и вас-
питача у стручним школама (“Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр., 13/2016 и 
2/2017); да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
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 про-
тив 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 срп-
ски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1), 3)-5) 
овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из 
става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Кандидати уз пријаву треба да доставе 
следећа документа: диплому о стеченом одговарајућем 
високом образовању у складу са одредбама чл. 139, 140, 
141 и 142 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/18 - др. закони) 
и Правилника о степену и врсти образовања наставника 
из општеобразовних предмета, стручних сарадника и вас-
питача у стручним школама (“Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр., 13/2016 и 
2/2017) - оригинал или оверену фотокопију, извод из мати-
чне књиге рођених - оригинал или оверену копију, уве-
рење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци) - оригинал или оверену копију, доказ да кандидат 
није осуђен правноснажном пресудом за кривично дело 
утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017 и 27/18-др.закони) и то: уверење суда да против 
кандидата није покренута истрага, односно да се не води 
кривични поступак (не старије од 6 месеци) - оригинал или 
оверену копију, уверење из казнене евиденције о неосуђи-
ваности (не старије од 6 месеци) - оригинал или оверену 
копију, доказ о познавању српског језика и језика на којем 
се остварује образовно - васпитни рад подноси канди-
дат који није стекао диплому на српском језику. Лекарско 
уверење, као доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, кан-
дидат који буде изабран доставља пре закључења уговора 
о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документацију, тј. доказе 
о испуњености услова, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи (поштом или лично) 
на адресу: Пољопривредно-ветеринарска школа са домом 
ученика „Свилајнац”, Краља Петра Првог 64, 35210 Свилај-
нац, са назнаком: „Конкурс за пријем у радни однос настав-

ника математике (не отварати)“. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. 
Докази о испуњавању услова предвиђених овим огласом, 
ако нису оригинални, него фотокопије или преписи, морају 
бити оверени у складу са Законом о оверавању потписа, 
рукописа и преписа („Службени гласник РС”, број 93/2014 
и 22/2015). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у обзир приликом доношења одлуке о избору кан-
дидата по овом конкурсу. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе. Контакт телефон: 
035/323-594.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
35250 Параћин, Драгољуба Јовановића 2

тел. 035/570-877

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано 
лице које испуњава услове прописане Законом о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ бр. 88/17, 
27/18) и Правилником о ближим условима за избор дирек-
тора установа образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ бр. 
108/15). Дужност директора школе може да обавља лице: 
3.1. које има одговарајуће високо образовање за наставни-
ка средње стручне школе за подручја рада: економија, пра-
во, администрација, трговина, туризам и угоститељство, за 
педагога и психолога, стечено: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: 1) студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет односно групе предмета, 2) студије другог степе-
на из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинује целине и одговарајуће научне 
односно стручне области или области педагошких наука, 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године, (услов из тачке 3.1 прописан 
је чланом 122 став 5, чланом 139 став 1 тачка 1, чланом 
140 став 1 и 2. Закона о основама система образовања и 
васпитања и чланом 2 став 1 тачка 1 Правилника о бли-
жим условима за избор директора установа образовања и 
васпитања), 3.2 које има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (услов из тачке 
3.2 прописан је чланом 139 став 1 тачка 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, чланом 2 став 1 тач-
ка 3 и чланом 6 Правилника о ближим условима за избор 
директора установа образовања и васпитања), 3.3 које није 
осућивано правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзора на изречену кривичну 
санкцију, (услов из тачке 3.3 прописан је чланом 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања, чланом 2 став 1 тачка 4 и чланом 7 став 3 и 4. 
Правилника о ближим условима за избор директора уста-
нова образовања и васпитања), 3.4 за које није у складу 
са законом утврђено дискриминаторно понашање (услов из 
тачке 3.4 прописан је чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања, чланом 2 став 
1 тачка 5 и чланом 7 став 1 Правилника о ближим условима 
за избор директора установа образовања и васпитања), 3.5 
које има држављанство Републике Србије, (услов из тачке 
3.5 прописан је чланом 139 став 1 тачка 4 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и чланом 2 став 1 
тачка 6 Правилника о ближим условима за избор директо-
ра установа образовања и васпитања), 3.6 које зна српски 
језик на којем се остварује образовно васпитни рад (услов 
из тачке 3.6 прописан је чланом 139 став 1 тачка 5 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, чланом 
2 став 1 тачка 7 Правилника о ближим условима за избор 
директора установа образовања и васпитања), 3.7 које има 
дозволу за рад наставника и стручног сарадника - педа-
гога и психолога (услов из тачке 3.7 прописан је чланом 
122 став 5 Закона о основама система образовања и вас-
питања), 3.8 које има обуку и положен испит за директо-
ра установе; изабрани директор који нема положен испит 
за директора дужан је да га положи у року од две године 
од дана ступања на дужност; директору који не положи 
испит за директора у року од две године од дана ступања 
на дужност престаје дужност директора (услов из тачке 3.8 
прописан је чланом 122 став 5, 9 и 10 Закона о основама 
система образовања и васпитања и чланом 2 став 1 тачка 
8 Правилника о ближим условима за избор директора уста-
нова образовања и васпитања), 3.9 које има најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања и васпи-

Наука и образовање
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тања након стеченог одговарајућег образовања (услов из 
тачке 3.9 прописан је чланом 122 став 5 Закона о основама 
система образовања и васпитања и чланом 2 став 1 тач-
ка 2 Правилника о ближим условима за избор директора 
установа образовања и васпитања), 3.10 које није прав-
носнажно осуђено за привредни преступ у вршењу раније 
дужности, (услов из тачке 3.10 прописан је чланом 7 став 
2 Правилника о ближим условима за избор директора уста-
нова образовања и васпитања), 3.11. кандидат за директо-
ра установе образовања и васпитања не може да оствари 
предност приликом избора ако је у току избора утврђено 
да је против њега покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице 
којој није предходила истрага или доношењњем решења о 
одређивању притвора пре подношења оптужног предлога 
- за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примање 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 (услов 
из тачке 3.11. прописан чланом 7 став 4 и 5 Правилника о 
ближим условима за избор директора установа,

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: овере-
ну копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, 
уверење надлежне полицијске управе да није правноснаж-
ном пресудом осуђиван за кривична дела прописана чланом 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања и да за кандидата није утврђено дискримина-
торно понашање у поступку и на начин прописан законом 
(уверење треба да буде издато након расписивања конкур-
са), оригинал или оверену копију уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од шест месеци) доказ да зна 
српски језик на којем се остварује образовно - васпитни рад 
(овај доказ доставља кандидат који одговарајуће високо 
образовање није стекао на српском језику), оверену копију 
дозволе за рад наставника и стручног сарадника - педаго-
га и психолога, оригинал или оверену копију доказа да има 
обуку и положен испит за директора установе (пријава уз 
коју није достављен овај доказ неће се сматрати непотпу-
ном), потврду о дужини рада (најмање осам година) у уста-
нови на пословима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања, уверење надлежног привредног 
суда да није правноснажно осуђен за привредни преступ 
у вршењу дужности (уверење треба да буде издато након 
расписивања конкурса), доказ о резултату стручно-педагош-
ког надзора и оцену спољашњег вредновања (овај доказ 
доставља кандидат који је претходно обављао дужност 
директора установе), доказ (оригинал или оверена копија) 
о стеченом звању према прописима из области образовања 
(пријава уз коју није достављен овај доказ неће се сматрати 
непотпуном), биографију (са прегледом стручног усаврша-
вања, кретања у служби), уверење надлежног суда да про-
тив 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 насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита 
и друга кривична дела против службене дужности, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом (уверење тре-
ба да буде издато након расписивања конкурса). Лекарско 
уверење надлежне здравствене установе (да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима) доставља кандидат који решењем министра просвете, 
науке и технолошког развоја буде именован за директора. 
Лекарско уверење доставља се пре закључења уговора о 
међусобним правима и обавезама. Рок за подношење прија-
ва је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са 
потребном документацијом достављају се лично или поштом 
у затвореним ковертама на горенаведену адресу, са назна-
ком: „За Комисију за избор директора”. Ближе информације 
могу се добити на телефон: 035/570-877.

ОШ “ЂУРА ЈАКШИЋ”
35250 Параћин

тел. 035/563-294

Наставник математике
на одређено време до повратка запослене 

са породиљског одсуства и одсуства са рада 
ради неге детета, са 33% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да 
има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 ст. 
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС, број 88/2017), и то: 1) да је стекао високо 

образовање на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије): (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но 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) одељка „Услови” мора да има завршене студије првог 
степена из научне односно стручне области за одгова-
рајуће предмете, 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 („Сл. гласник РС - Просветни преглед”, бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16 и 2/17); да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик. Кандидати су дужни да приложе следећу 
документацију: попуњен и одштампан пријавни форму-
лар (налази се на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја - део Ново на 
сајту), кратку биографију, оверену фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми или уверење о стеченом висо-
ком образовању, уверење о држављанству (оригинал или 
оверену фотокопију), извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију), уверење о неосуђи-
ваности, лекарско уверење (прилаже кандидат који буде 
изабран по конкурсу, пре закључења уговора о раду), 
доказ о знању српског језика (уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на српском језику). Конкурс спро-
води конкурсна комисија коју именује директор школе. 
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 запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријавни формулар са документа-
цијом слати препорученом поштом или доставити лично 
у секретаријат школе, у затвореној коверти, са назнаком 
„За конкурсну комисију”, на адресу: ОШ „Ђура Јакшић“, 
35250 Параћин.

ОШ „ЈОЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ“
35204 Багрдан

Педагошки асистент
на одређено време за школску 2018/19. до 

31.08.2019. године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање - IV 
степен стучне спреме, да има завршену уводну обуку 
према Правилнику о програму обуке за педагошког асис-
тента, да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом, да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, члан 139 став 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 (српски), да зна 
ромски језик. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете 
- формулар за пријем у радни однос у установи образо-
вања и васпитања. http: //www.mpn.gov.rs/, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријемним фор-
муларом достављају установи. Уз пријавни формулар 
кандидати достављају: диплому о стеченом образовању 
(оригинал или оверену фотокопију), сертификат о завр-
шеном уводном моделу - обуци за педагошког асистен-

та, у складу са Правилником о програму обуке за педа-
гошког асистента „Службени гласник РС - Просветни 
гласник“ бр. 11/2010 оригинал или оверену фотокопију, 
уверење из суда не старије од 6 месеци, уверење из 
казнене евиденције МУП-А Републике Србије, за канди-
дата школа прибавља по службеној дужности, уверење 
о држављанству оригинал или оверену фотокопију (не 
старије од 6 месеци). Изабрани кандидат по конкурсу 
дужан је да достави лекарско уверење пре закључења 
уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве, 
као и пријаве са приложеним, а неовереним фотоко-
пијама, неће бити разматране. Пријаве са документа-
цијом доставити на горенаведену адресу. Рок за пријаву 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧЈА РАДОСТ”

35210 Свилајнац, Радничка 1
тел. 035/312-004

Васпитач
на одређено време ради замене запослене 
која се налази на породиљском одсуству 

и одсуству ради неге детета, а најдуже до 
31.08.2019. године 

Васпитач
на одређено време ради замене запослене 
која је изабрана на функцију директора, 

најдуже до 31.08.2019. године 

Васпитач
на одређено време ради замене запослене 

која је изабрана на функцију директора 
друге установе, најдуже до 31.08.2019. 

године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 
да имају одговарајуће образовање за васпитача стечено 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске) 
по пропису који уређује високо образовање, почев од 
10. септембра 2005. године; односно на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне и спе-
цијалистичке струковне студије), студијама у трајању 
од три године, или одговарајуће више образовање, да 
имају дозволу за рад (лиценцу) за васпитача, да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примања мита или 
давања мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом утврђено дискримина-
торско понашање, да су држављани Републике Србије, 
да знају српски језик (доказ - потврду одговарајуће висо-
кошколске установе да је кандидат положио српски језик 
достављају само кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику). Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар објављен на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају уста-
нови. Уз пријаву кандидати су дужни да приложе сле-
деће доказе: диплому о стручној спреми, доказ о поло-
женом испиту за лиценцу, уверење о држављанству, 
не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рође-
них, уверење суда да против кандидата није покренута 
истрага, односно да се не води кривични поступак, не 
старије од 6 месеци, уверење из казнене евиденције о 
неосуђиваности и непостојању дискриминаторског пона-
шања, не старије од 6 месеци. Сва приложена докумен-
тација мора бити у оригиналу или фотокопији, односно 
препису који морају бити оверени у складу са Законом 
о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени 
гласник РС“ број 93/2014 и 22/2015). Уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима доставиће изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се могу 
поднети на горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс 
за избор васпитача (не отварати)”, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити на телефон: 035/312-004 
или на e-mail: decjaradostsv@gmail.com.

Наука и образовање
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КОСОВСК А МИТРОВИЦА

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица
Анри Динана бб 

Ванредни професор за ужу научну 
област Дечја и превентивна 

стоматологија

Ванредни професор за ужу научну 
област Орална хирургија

Ванредни професор за ужу научну 
област Болести зуба

Услови за избор наставника: А) у звање ванредног професо-
ра може бити бирано лице које испуњава следеће минимал-
не услове: 1. испуњени услови за избор у звање доцента; 
2. приступно предавање из области за коју се бира, пози-
тивно оцењено од стране Комисије за писање извештаја 
пријављених кандидата за избор у звање ванредног профе-
сора, уколико нема педагошко искуство на универзитету, 3. 
позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама 
током целокупног претходног изборног периода (уколико га 
је било), 4. објављена два рада из научне области за коју 
се бира, у периоду од избора у звање доцента, у часопи-
сима категорије М21, М22 или М23, 5. оригинално стручно 
остварење или руковођење или учешће у пројекту, 6. од 
стране наставно-научног већа факултета одобрен уџбеник, 
монографија, практикум или збирка задатака (све са ИСБН 
бројем) за ужу научну област за коју се бира.

Изборни услови: Кандидат за избор у звање мора да испуни 
најмање два изборна елемента предвиђена члановима 5, 6 
и 7, који морају да буду наведени и образложени у рефера-
ту комисије за писање извештаја о пријављеним кандида-
тима за избор у звање наставника.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доста-
вити доказ о испуњености услова из става 2 конкурса. 
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Пријаве 
доставити на адресу: Медицински факултет у Приштини, 
38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб или предајом 
Архиви Факултета.

КРАГУЈЕВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
“ДУШАН РАДОЊИЋ “
34304 Бања, Горња Бања

тел. 034/6777-014

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава услове прописане чланом 139 и чланом140 ст. 
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл гласник РС“ 88/17) односно ако: има одговарајуће 
високо образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона за настав-
ника основне школе, за педагога или психолога; поседује 
дозволу за рад (лиценцу за наставника или стручног сарад-
ника); поседује психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; поседује држављан-
ство Републике Србије; има обуку и положен испит за 
директора; има најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након одговарајућег 
образовања; није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
вњење, 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; 
зна српски језик и језик на коме се обавља образовно-вас-
питни рад. Изузетно, дужност директора школе може да 
обавља и лице које има одговарајуће образовање из члана 
140 став 3 Закона за наставника основне школе, дозволу 
за рад наставника и стручног сарадника, обуку и положен 
испит за директора установе и најмање десет година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања, ако се на конкурс не 
пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем 
из члана 140 став 1 и 2 Закона.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да при-
ложе: уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење; ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању; ове-
рену фотокопију уверења о положеном испиту за лицен-
цу; потврду о радном искуству у установи на пословима 
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања (оригинал); радну биографију; оквирни план 
рада за време мандата; уверење да није осуђиван у скла-
ду са чланом 139 ст. 1 тачка 3 Закон (оригинал); уверење 
да не постоји забрана обављања послова директора шко-
ле; доказ о поседовању лиценце за рад (оверена копија 
уверења о положеном стручном испиту или обавештења 
о положеном испиту за лиценцуза наставника или струч-
ног сарадника), испиту за лиценцу; доказ да зна српски 
језик, осим кандидата који су на српском језику стекли 
одговаррајуће образовање; доказ о резултату стручно-пе-
дагошког надзорау раду кандидата - извештај просветног 
саветника (уколико кандидат не прибави доказ); оверена 
копија - доказ о резултатима стручно педагошког надзора 
школе и оцену спољашњег вредновања за кандидата на 
конкурсу који је претходно обављао дужност директора 
школе; доказ да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима прибавља 
се пре закључивања уговора о раду којим се регулише 
статус изабраног директора. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
“Послови” са назнаком “Конкурс за директора” на адресу 
школе или донети лично. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем 
телефона: 034/6777-014.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ”

34313 Наталинци
тел. 034/821-191

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чланом 140 став 1 и 2, чланом 122 и 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања и то: да има одговарајуће 
високо образовање за наставника основне школе, педагога 
или психолога школе, стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије), и то: студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета, студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне 
односно стручне области, или области педагошких наука 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Лице из тачке 1 подтачке 2 мора 
да има завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета. Изузетно, дужност директора може да обавља и 
лице које има одговарајуће образовање из члана 140 став 
3 Закона о основама система образовања и васпитања за 
наставника школе и најмање 10 година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања, ако се на конкурс не пријави 
ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 
140 став 1 и 2 Закона. Кандидат треба и да: има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, да про-
тив 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 предло-
га за наведена кривична дела, да није осуђиван правос-
нажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније 
дужности, да има држављанство Републике Србије, да зна 
српски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад, да има дозволу за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника, да има најмање 8 година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, да има обуку 
и положен испит за директора установе. Кандидати су дуж-
ни да докажу испуњеност услова достављањем следеће 
документације: оверену копију дипломе о стеченом одго-

варајућем образовању, доказ о поседовању лиценце за 
рад представља подношење оверене копије обавештења о 
положеном испиту за лиценцу, односно оверене копије уве-
рења о положеном стручном испиту, доказ о радном стажу 
представља потврда којом се доказује на којим послови-
ма, са којом стручном спремом и у ком временском перио-
ду је стечено радно искуство, доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
представља оригинал или оверена фотокопија лекарског 
уверења, не старијег од 6 месеци у тренутку подношења, 
уверење надлежног суда да против кандидата није покре-
нут кривични поступак и да није покренута истрага издато 
после расписивања конкурса, уверење надлежне службе 
Министарства унутрашњих послова о подацима из казнене 
евиденције за кривична дела из члана 139 став 1 Закона о 
основама система образовања и васпитања, издато после 
расписивања конкурса, уверење Привредног суда да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом за привредни 
преступ у вршењу раније дужности, издат после расписи-
вања конкурса, уверење о држављанству, оригинал или 
оверена фотокопија, извод из матичне књиге рођених, 
оригинал или оверена фотокопија, оверен препис лицен-
це за директора, ако га кандидат поседује, биографију са 
кратким прегледом кретања у служби и предлогом програ-
ма рада директора школе. Доказ о знању српског језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад доставља само 
кандидат који одговарајуће образовање није стекао на срп-
ском језику. Пријава на конкурс која не садржи доказ о сав-
ладаној обуци и положеном испиту за директора неће се 
сматрати непотпуном. Кандидат који нема положен испит 
за директора дужан је да га положи у року од две године 
од дана ступања на дужност, у складу са условима пропи-
саним законом. Докази о испуњености услова из став 1 тач-
ка 1-3 и тачка 5 до 12 овог члана саставни су део пријаве 
на конкурс. Доказ о испуњености услова из става 1 тачка 
4 кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Сви 
докази се прилажу у оригиналу или у овереној фотоко-
пији. Пријаве на конкурс са потребном документацијом о 
испуњености услова доставити лично или на адресу школе, 
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у пери-
одичном издању огласа НСЗ, са назнаком „Пријава на кон-
курс за директора“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

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

Наставник у звању доцент, за ужу 
научну област Електротехника и 

рачунарство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора 
наука из научне области за коју се наставник бира. Општи 
предуслов: Кандидат мора да испуњава општи предуслов у 
погледу неосуђиваности утврђен чланом 72 ставом 4 Зако-
на о високом образовању. Кандидати поред општих услова 
треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Зако-
на о високом образовању, Статута Универзитета у Крагује-
вцу, Статута Факултета инжењерских наука Универзитета 
у Крагујевцу и Правилника о начину и поступку заснивања 
радног односа и стицању звања наставника Универзитета 
у Крагујевцу.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је доставити: 
диплому или уверење о стеченом докторату из одгова-
рајуће научне области и диплому или уверење о прет-
ходно завршеним нивоима студија у оргиналу или овере-
ној копији; оверену фотокопију личне карте или очитану 
личну карту; биографију; доказ о педагошком искуству са 
навођењем послова које је кандидат обављао, ако канди-
дат има педагошког искуства; оцену педагошког рада ако 
кандидат има педагошког искуства; списак стручних и 
научних радова, као и саме радове; уверење надлежног 
органа да кандидат није осуђиван за кривична дела у орги-
налу или овереној копији и друге доказе којима се доказује 
испуњеност прописаних услова, обавезних и изборних еле-
мената за избор наставника. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у обзир. Сву документацију са 
доказима о испуњености услова конкурса, сви кандидати 
су обавезни да доставе и у електронској форми на компакт 
диску - CD-у, у складу са Упутством за примену, начин дос-
тављања, попуњавања и утврђивање релевантних доку-
мената које кандидат доставља у току поступка избора у 
звање (доступно на: http://www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.
php). Пријаве кандидата са прилозима доставити на адре-
су: Факултет инжењерских наука, 34000 Крагујевац, Сестре 
Јањић 6, са назнаком радног места и уже научне области 
за коју се конкурише. Конкурс остаје отворен 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови” и на интернет 
страници Универзитета у Крагујевцу.

Наука и образовање
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАДА НАУМОВИЋ”

34000 Крагујевац, Саве Ковачевића 30
тел. 064/87-36-061

Педагошки асистент
на одређено време за радну 2018/2019. 

годину

УСЛОВИ: 1) послове педагошког асистента може обавља-
ти лице које има: средње образовање, обука за педагош-
ког асистента (завршен прописан програм обуке за рад са 
децом ромске националне мањине); 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом; 3) да 
није осуђиванo правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17); 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о 
испуњености услова за пријем у радни однос под 1), 3), 4) 
и 5) саставни су део пријаве на конкурс. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом (не 
старији од 6 месеци) подноси се пре закључења уговора 
о раду.

ОСТАЛО: Кандидат прилаже следећу документацију: 
потпуну личну и радну биографију, са адресом и контакт 
телефоном - CV; оверену копију дипломе; извод из мати-
чне књиге рођених; уверење о држављанству (не ста-
рија од 6 месеци); уверење да кандидат није осуђиван 
(уверење МУП-а); формулар за пријаву на конкурс. Кан-
дидат попуњава формулар за пријаву на конкурс на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја РС, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним формуларом доставља уста-
нови. Пријаву са наведеном документацијом доставити 
лично на адресу: Првослава Стојановића 10, локал 5 или 
путем поште на адресу: Предшколска установа „Нада 
Наумовић”, Саве Ковачевића 30, Крагујевац. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Кон-
курс је отворен 8 дана. Контакт телефон: 064/87-36-061.

КРАЉЕВО

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО И

ТУРИЗАМ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ
36210 Врњачка Бања, Војвођанска бб

тел. 036/5150-024

1. Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област 

Пословна економија и управљање
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктор географије из области 
туризмологије. Кандидат треба да испуњава опште и 
посебне услове предвиђене чланом 74 Закона о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/17), Стату-
том Универзитета у Крагујевцу (број II-01-265/2 од 
03.04.2018.г.), Статутом Факултета за хотелијерство и 
туризам у Врњачкој Бањи (пречишћен текст, број 2500 
од 30.11.2017.г.), Правилником о начину и поступку 
заснивања радног односа и стицању звања наставника 
Универзитета у Крагујевцу (бр. II -01-52 од 09.01.2017. 
г. и бр. III-01-305/5 од 26.04.2018.г.), Упутством за 
примену, начин достављања, попуњавања и утврђи-
вање релевантних докумената које кандидат доставља 
у току поступка избора у звање, Универзитета у Кра-
гујевцу (бр. IV-06-279 од 11.04.2016.г. и бр. IV-06-62/6 
од 17.01.2017. г.), у складу са којима ће бити извршен 
избор пријавлљеног кандидата, као и опште услове за 
заснивање радног односа утврђене Законом о раду (“Сл. 
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 
- одлука УС и 113/17). Уз пријаву на конкурс доставити: 
биографију; извод из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству; оверене копије диплома, односно уве-
рења о стеченом високом образовању; списак објавље-
них стручних и научних радова; доказе о испуњавању 
општих предуслова у погледу неосуђиваности, утврђе-
них чланом 72 став 4 Закона о високом образовању и 
чланом 135 став. 1 Статута Универзитета у Крагујевцу. 
Све доказе је потребно доставити у оригиналу или ове-
реној копији. Сву документацију са доказима о испуње-
ности услова конкурса кандидати за избор наставника 
су дужни да доставе и у електронској форми на компакт 
диску - CD, у складу са Упутством за примену, начин 
доставлљања, попуњавања и утврђивање релевантних 
докумената које кандидат доставлља у току поступка 
избора у звање, Универзитета у Крагујевцу, бр. IV-06-
279 од 11.04.2016. г. и бр. IV-06-62/6 од 17.01.2017. 

г. (доступно на: http://www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.
php.). Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: 
„Пријава на конкурс“.

ОШ „ДРАГАН МАРИНКОВИЋ”
36203 Адрани

тел. 036/841-223

Наставник математике
са 66% радног времена, на одређено време 

до повратка запослене са породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат тре-
ба да испуњава услове из чл. 139 и 140 Закона и Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС 
- Просветни гласник” бр. 15/13), односно да има одго-
варајуће високо образовање за наставника математике, 
стечено на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) и то (1) студије другог степена 
из области математике; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педагош-
ких наука; основним студијама у трајању од најмање 4 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; лице из подтач-
ке (2) мора да има завршене студије првог степена из 
области математике. да није осуђиван у смислу члана 
139 став 1 тачка 3) Закона; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик, као језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима.

Наставник разредне наставе
у комбинованом одељењу првог и 

четвртог разреда, у издвојеном одељењу у 
Поповићима, на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат треба да 
испуњава услове из чл. 139 и 140 Закона и чл. 2 Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник. РС - Просвет-
ни гласник” бр. 11/12...3/17), односно да има одговарајуће 
високо образовање за наставника разредне наставе, стече-
но на (1) студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) из научне, односно стручне области за наставника 
разредне наставе; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; (3) основним сту-
дијама у трајању од најмање 4 године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; лице из подтачке (2) мора да има завршене студије 
првог степена из области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; да није осуђиван у смислу члана 139 став 
1 тачка 3) Закона; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик, као језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима. 

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар са 
сајта Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја и уз њега доставља: оверену копију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању или уверења о стече-
ном високом образовању, уколико диплома није издата; 
уверење да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, као и да за кандидата није утврђе-
но дискриминаторно понашања, у складу са законом; 
уверење о држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверену фотокопију), не старије од 6 месеци; извод 
из матичне књиге рођених (у оригиналу или оверену 
фотокопију); доказ да кандидат зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад - српски језик (само 

кандидат који образовање није стекао на српском јези-
ку). Кандидат доставља потврду одговарајуће високош-
колске установе да је положио испит из српског јези-
ка - у оригиналу или оверену фотокопију; биографију 
са контакт телефоном и адресом електронске поште. 
Доказ о здравственој способности из тачке 5) доставља 
се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. Пријавни формулар, са 
пратећом документацијом, доставити лично или посла-
ти на адресу: ОШ „Драган Маринковић”, Адрани бб, 
36203 Адрани, са назнаком „Пријава на конкурс”. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе и на број телефона: 036/841-223.

ОШ „ОЛГА МИЛУТИНОВИЋ”
36220 Годачица

тел. 036/5877-110

Наставник физике
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, за 30% радног 

времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат поред 
општих услова предвиђених Законом о раду („Сл. глас-
ник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 , 13/17 
- одлука УС и 113/17), треба да испуњава и посебне 
услове предвиђене члановима: 139 ст. 1 тачка 1, 2, 3, 
4 и 5, чл. 140 став 1 тачка 1. подтачка (1) и (2) и тачка 
2 истог члана, чл. 142 ст. 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 
и 27/2018 - др. Закони). Степен и врста образовања 
морају бити у складу са чланом 3 ст. 1 тачка 8 Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, и 13/2018 ). Кандидат мора да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва, од којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Наставник који је у току студија поло-
жио испит из педагогије и психологије или положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се 
да има образовање из чл. 142 ст. 1 овог Закона. Кан-
дидат треба да поседује уверење о држављанству (у 
оригиналу или овереној копији); психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење се подноси пре закључења угово-
ра 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 злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, 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 образов-
но-васпитни рад - српски језик. Кандидат попуњава 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом доставља школи. Уз захтев 
кандидат доставља: оверен препис (копију) дипломе о 
завршеном образовању са исправом којом се доказује 
да је кандидат стекао образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина, односно доказ 
о положеним испитима из педагогије и психологије или 
доказ да је кандидат положио стручни испит - испит 
за лиценцу; извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал 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 надлеж-
не полицијске управе. Доказ да кандидат зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад - српски 
језик, у обавези су да доставе само они кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику, а доказује 
се потврдом одговарајуће високошколске установе да 
је кандидат положио испит из српског језика. Пријаве 
се достављају у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови”, поштом на адресу: ОШ 
„Олга Милутиновић”, Годачица бб, 36220 Чукојевац, 
или лично у секретаријату школе, од 09.00 до 12.00 
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часова, сваког радног дана. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у разматрање. За додатне 
информације обратити се секретаријату школе, на број 
телефона: 036/5877-110.

КРУШЕВАЦ

ОШ “ВЛАДИСЛАВ САВИЋ ЈАН”
37201 Паруновац, Д. Шошића 3

Наставник енглеског језика
за рад у издвојеним одељењима, са 80% 

радног времена, на одређено време за време 
првог мандата запосленог на дужности 

директора школе

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, односно стручна спре-
ма према чл. 8 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 
35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015, и 62/2016-УС, 
88/2017) и према чл. 2 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник - Просветни гласник РС”, бр. 11/2012 и 
15/2013); одговарајуће образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова 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 учени-
цима, да није осуђиван павоснажном 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 језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити следећа доку-
мента: оверену фотокопију дипломе, уверење о образо-
вању из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, 
извод из матичне књиге рођених и уверење о држављан-
ству. Лекарско уверење подноси се пре закључења уговора 
о раду, а уверење да кандидат није кажњаван прибавља 
школа службено. Пријаву са потребном документацијом 
доставити на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

СРЕДЊА ПОСЛОВНО-МЕНАЏЕРСКА 
ШКОЛА

37000 Крушевац, Мајке Југовића 4
тел. 062/87-111-20, 063/72-555-11

e-mail: efcskola@gmail.com

1. Наставник економске групе предмета
за 10% радног времена 

2. Наставник српског језика и 
књижевности

за 10% радног времена 

3. Наставник енглеског језика
за 10% радног времена 

4. Наставник руског језика
за 10% радног времена 

5. Наставник француског језика
за 10% радног времена 

6. Наставник италијанског језика
за 10% радног времена 

7. Наставник немачког језика
за 10% радног времена 

8. Наставник географије - историје
за 10% радног времена 

9. Наставник социологије
за 10% радног времена 

10. Наставник биологије - екологије
за 10% радног времена 

11. Наставник математике - 
информатике

за 10% радног времена 

12. Наставник хемије - физике
за 10% радног времена 

13. Наставник правне групе предмета
за 10% радног времена 

14. Наставник физичког васпитања
за 10% радног времена 

УСЛОВИ: општи услови: услови предвиђени чланом 24 став 
1, чланом 26 став 1, чланом 39 и чланом 41 Закона о раду 
(„Сл. гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13). Посеб-
ни услови: одговарајуће образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије), по 
пропису које уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године, високо образовање на високим сту-
дијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је 
уређивало високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не, одговарајуће високо образовање на студијама првог 
степена (основне академске студије, односно струковне 
студије), на студијама у трајању од 3 године или више 
образовање према Правилнику о врсти стручне спреме 
наставника, помоћника наставника и стручних сарадника 
у стручним школама (Сл. гласник РС бр. 5/91, 1/92, 21/93, 
3/94, 7/96, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 
6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011, 
9/2013), образовање из педагошких, психолошких и мето-
долошких дисциплина стечено на високој установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 
6 бодова праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова, положен стручни испит за наставника 
(лиценца), држављанство Републике Србије, познавање 
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (да је 
кандидат слушао наставу на основним и специјалистичким, 
односно мастер студијама на језику на ком се одвија наста-
ва), да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, да испуњава остале одредбе 
дате чланом 8, чланом 120 и чланом 121 Закона о систе-
му образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 
52/11, 55/13). Поред општих и посебних услова, кандидати 
морају да испуњавају и следеће услове: да имају искуство 
у образовној установи на предметима за које конкуришу за 
пријем у радни однос у трајању од најмање непрекидно 2 
школске године након стеченог одговарајућег образовања, 
да се бавио разредним старешинством, да је у радном 
односу у другој установи на најмање 70% од пуног радног 
времена на предметима за које конкурише, да имају позна-
вање рада на рачунару најмање Windows 2013, најмање 3 
стручна саветовања на теме прилагођена образовно-вас-
питној делатности, да је елоквентна, амбициозна, тимски 
настројена, политички непристрасна. Уз пријаву на конкурс 
доставити: сажету биографију са фотографоијом, оверену 
фотокопију дипломе о стручној спреми (А4 формат), Уве-
рење о држављанству не старије од 6 месеци (у другој 
фази избора кандидата), Сагласност образовне установе 
у којој је кандидат запослен за обављање послова у дру-
гој образовној установи, лекарско Уверење о здравственој 
способности (друга фаза), доказ о неосуђиваности из поли-
цијске управе, доказ о паренталној способности од стране 
Службе за социјалну заштиту (друга фаза). Пријаве слати 
или доставити на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за 
радни однос” или на електронску адресу: info@efcskola.edu.
rs; efcskola@gmail.com. Рок за пријаву је 03.10.2018. године. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. 
Све додатне информације и обавештења се могу добити 
у просторијама школе или на један од телефона, радним 
данима од 12.00 до 14.00 сати.

ЛЕСКОВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА 
„РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ МАКСИМ“

16230 Лебане, Цара Душана 76
тел. 016/846-256

Педагошки асистент
на одређено време за школску 2018/2019. 

годину, тј. до 31.08.2019. године

УСЛОВИ: Кандидат за радно место предагошког асистен-
та треба да испуњава услове прописане чл. 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017 и 27/2018-др. закон) и чл. 1-4 Правилни-
ка о програму обуке за педагошког асистента (“Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 11/2010), и то: да има стече-
но средње образовање - III или IV степен стручне спреме; 
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 безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
- члан 139 ст. 1 тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 
- др.закон); да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад; да познаје ромски језик за рад са децом, ученицима и 
породицама из ромске заједнице, у складу са Законом; да 
има завршен програм обуке за уводни модул према Пра-
вилнику о програму обуке за педагошког асистента.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете (фор-
мулар за пријем у радни однос у установи образовања и 
васпитања - http://www.mpn.gov.rs), а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Уз пријавни формулар кандидати 
достављају: уверење о држављанству Републике Србије, 
оригинал или оверена копија (не старије од 6 месеци); ори-
гинал или оверена копија извода из матичне књиге рође-
них са холограмом; оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; доказ о 
знању српског језика (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на том језику); доказ о знању ромског 
језика - потписана изјава да познаје ромски језик; сертифи-
кат о завршеном програму обуке за уводни модул, у складу 
са Правилником о програму обуке за педагошког асистен-
та-оригинал или оверену фотокопију; оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о неосуђиваности и о непостојању 
дискриминаторног понашања у складу са чл. 139 став 1 тач-
ка 3) Закона - уверење из надлежне полицијске управе (не 
старије од 6 месеци); доказе о својим стручним и органи-
зационим способностима (необавезно). Напомена: доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима кандидат је дужан да дос-
тави пре закључивања уговора о раду. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији “Послови” Националне службе за запошљавање. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени 
на психолошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. Конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају усло-
ве 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 разго-
вор са кандидатима са листе и доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана обављеног разгово-
ра са кандидатима. Пријаве са потребном документацијом 
достављају се на адресу школе у затвореној коверти, лично 
или поштом, са назнаком „Конкурс за радно место педагош-
ког асистента“. Пожељно је да кандидати у пријави назначе 
контакт телефон. Све потребне информације могу се доби-
ти код секретара школе, на телефон: 016/846-256.

ОСНОВНА ШКОЛА
“РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”

16201 Манојловце
тел. 016/785-234

Наставник енглеског језика
са 88,89% радног времена, на одређено 

време до повратка запосленог са неплаћеног 
одсуства, а најдуже до 31.08.2019. године

Наставник српског језика и 
књижевности

на одређено време до повратка запослене 
са неплаћеног одсуства, а најдуже до 

31.08.2019. године

Наставник математике
са 50% радног времена, на одређено 

време до повратка запосленог са функције 
помоћника директора, а најдуже до краја 

школске 2018/19. године

Наставник физике
на одређено време, до повратка запосленог 

са неплаћеног одсуства, а најдуже до 
31.07.2019. године

УСЛОВИ: Општи услови: утврђени чл. 139-142 ЗОСОВ (“Сл. 
гласник РС” бр. 88/17). Посебни услови: Правилник о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 
11/12, 15/13, 2/13, 2/16, 10/16). Пријаву на конкурс канди-
дат попуњава и преузима са сајта Министарства просвете и 
заједно са доказима о испуњавању услова конкурса подноси 

Наука и образовање
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на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“, у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Уз пријаву кандидат под-
носи следећу документацију: оверену фотокопију/оригинал 
дипломе о стручној спреми; оверену фотокопију/оригинал 
извода из матичне књиге рођених (са холограмом); оверену 
фотокопију/оригинал уверења о држављанству (не старије 
од шест месеци); уверење да лице није осуђивано за дела 
из чл. 139 ст. 1 тачка 3 ЗОСОВ-а; потврду о стеченом образо-
вању из педагошких, психолошких и методичких дисципли-
на, стечену на високошколској установи у току студирања 
или након дипломирања од најмање 30 бодова од којих по 
6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и 6 бодова праксе у установи у складу са Европским 
системом преноса бодова. Кандидат доставља две потврде 
- оригинална односно оверена копија потврде са факулте-
та о стеченом образовању и потврду школе у којој је лице 
обављало праксу, односно било у радном односу и стекло 6 
бодова праксе. Кандидат који поседује дозволу за рад сматра 
се да има образовање из наведених научних дисциплина и 
доставља потврду да је положио испит за лиценцу. Доказ 
о познавању српског језика подноси кандидат који образо-
вање није стекао на српском језику. Лекарско уверење (не 
старије од 6 месеци) подноси кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Оверена фотокопија јесте фотокопија оригинал-
ног документа која се оверава код јавног бележника. Лице 
које достави неоверене копије сматраће се да је доставило 
непотпуну документацију. Благовременом пријавом сма-
траће се она пријава која је предата у року утврђеном кон-
курсом. Потпуном пријавом сматраће се пријава која у при-
логу садржи документа којим кандидат доказује да испуњава 
услове означене у конкурсу. Непотпуне пријаве неће се раз-
матрати. Кандидати ће бити писмено обавештени о одлуци 
конкурсне комисије школе, у законом предвиђеном року. 
Ближа обавештења се могу добити у секретаријату школе 
или на телефон: 016/785-234.

НИШ

ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ НАУКА
Ниш, Генерала Боже Јанковића 1

e-mail: dakinika07@gmail.com

Доктор саобраћајних наука
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука за дру-
мски саобраћај, доктор наука саобраћајно инжењерство; 
радно искуство: небитно.

Доктор наука заштите животне средине
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; доктор наука - 
инжењерство заштите животне средине, доктор наука - 
науке о заштити животне средине; радно искуство: небит-
но.

Доктор психолошких наука
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; доктор наука - психо-
лошке науке; радно искуство: небитно.

Доктор наука електроструке
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких 
наука за електроенергетику, доктор техничких наука за 
електротехнику, доктор техничких наука за електронику.

Доктор педагошких наука
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука - педа-
гошкe науке; без обзира на радно искуство.

Доктор наука - информатичар
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука - рачу-
нарске науке; доктор наука - пословна информатика; доктор 
техничких наука за рачунарску технику/доктор наука - елек-
тротехника и рачунарство; без обзира на радно искуство.

Доктор наука машинске струке
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор машинства 
за обраду метала/доктор наука - машинско инжењерство; 
доктор техничких наука за машинске конструкције; доктор 
техничких наука за производно машинство; без обзира на 
радно искуство.

Доктор еколошких наука
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука - еко-
лошке науке; без обзира на радно искуство.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до 31.12.2018. Кандидати могу 
да се обрате послодавцу на наведени број телефона или 
имејл-адресу.

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ

18000 Ниш, Вишеградска 33
тел. 018/533-015

Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област 

Рачунарске науке
на Департману за рачунарске науке, на 

одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: доктор наука - рачунарске науке. Кандидати 
уз пријаву треба да доставе: биографију; оверен препис 
дипломе о докторату; списак научних радова са библи-
ографским подацима, као и саме радове (списак радова 
доставити и у електронском облику, за сваки рад у часопи-
су навести одговарајући линк), за радно место предвиђено 
овим конкурсом. Рок за пријаву на конкурс: 15 дана. Канди-
дати 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).

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
“ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ”

18220 Алексинац, Душана Тривунца 15
тел. 018/800-748

Наставник флауте
са 30% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

УСЛОВИ: степен и врста образовања наставника у основној 
музичкој школи прописани у складу са чл. 2 ст. 1 Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника у основној 
музичкој школи (“Службени гласник РС - Просветни глас-
ник”, бр. 18/13 и 2/17); општи услови за рад из Закона о 
раду; услови из чл. 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања; образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова (чл. 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања). Уз ручно потписану пријаву са 
биографијом, кандидат треба да достави: оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању и додатак 
дипломи (за завршене мастер студије), односно уверење о 
дипломирању уколико диплома још није издата и уверење 
о положеним испитима; извод из матичне књиге рођених 
прибављен после 27.03.2009. године (оригинал или овере-
на фотокопија); уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); да лице зна 
језик на ком се остварује образовно - васпитни рад (доказ 
је приложена диплома о стеченом образовању); уверење 
полицијске управе да кандидат није осуђиван за кривична 
дела наведена у чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду доставља лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANJE.
doc), који се одштампан и потписан доставља установи 
заједно са потребном документацијом. Кандидати који буду 
позвани од стране школе, дужни су да приступе провери 
психофизичких способности коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања, применом стандардизованих 
поступака. Кандидати су дужни да у пријави наведу кон-
такт телефон како би били обавештени о поступку про-
вере психофизичких способности. Пријаве кандидата који 
не приступе провери психифизичких способности неће се 
разматрати. Документа се предају у оригиналу или у овере-
ној фотокопији, путем поште. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
18210 Житковац
тел. 018/887-055

Професор математике
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Наставу и друге облике образовно-васпитног рада 
у предметној настави може да изводи лице које је стекло 
високо образовање за предмет математика - члан 3 став 1 
тачка 3 Правилника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласни-
кРС-Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17 и 3/17): професор математике; дипломирани матема-
тичар; дипломирани математичар за теоријску математи-
ку и примне; дипломирани математичар за рачунарство и 
информатику; дипломирани математичар - информатичар; 
професор математике и рачунарства; дипломирани мате-
матичар за математику економије; професор информатике 
- математике; дипломирани математичар астроном; дипло-
мирани математичар - примењена математика; дипломи-
рани математичар - математика финансија (са изборним 
предметом Основи геометрије); дипломирани информати-
чар; мастер математичар; мастер професор математике; 
мастер професор математике и физике; мастер професор 
математике и информатике; мастер професор физике и 
математике; дипломирани професор математике - мастер; 
дипломирани математичар - мастер; дипломиран инжењер 
математике - мастер (са изборним предметом Основи гео-
метрије); дипломирани математичар - професор матема-
тике; дипломирани математичар-теоријска математика; 
дипломирани инжењер математике (са изборним пред-
метом Основи геометрије); професор хемије - математи-
ке; професор географије - математике; професор физике 
математике; професор биологије - математике; професор 
математике - теоријско усмерење; професор математике 
- теоријски смер; дипломирани математичар и информа-
тичар; дипломирани математичар - механичар. 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 (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17), као 
и из члана 142 став 1 истог закона: обавезно образовање 
лица из члана 140 овог закона је образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и шест бодова праксе у установи у складу са Европ-
ским 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. Кандидат 
треба да поседује диплому о стручној спреми стеченој на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односне групе предме-
та, студије другог степена из области педагошког наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука или  образовање стечено на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Лице из става 1 тачка 1 подтачка 2 овог чла-
на мора да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но 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), студија-
ма у трајању од три године или вишим образовањем. Уз 
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја (форму-
лар је доступан у делу: „Ново на сајту”, на адреси: http://
www.mpn.gov.rs/wpcontent/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANJE.doc); оверен препис/фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми; доказ о образовању из психо-
лошких, 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 поло-
женим испитима из педагогије и психологије; уверење о 
држављанству (оверен препис/фотокопију); извод из мати-
чне 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, 
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одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на иречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 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. Рок за пријаву на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на горенаве-
дену адресу. Непотпуна и неблаговремена документација 
неће се разматрати.

ОШ „БРАНКО МИЉКОВИЋ“
18000 Ниш, Љубомира Николића 3

тел. 018/236-180

Директор
за мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове про-
писане чл. 122, односно чл. 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања, односно лице које је 
стекло одговарајуће високо образовање: на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: студије 
другог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета, студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педагош-
ких 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. Пријава 
на конкурс за избор директора, заједно са потребном доку-
ментацијом, доставља се установи са уредно приложеном 
документациојом и то: биографија са кратким прегледом 
кретања у служби; доказ да кандидат поседује одговарајуће 
образовање (оригинал или оверена фотокопија дипломе); 
доказ о положеном испиту за лиценцу (оригинал или ове-
рена фотокопија); доказ о знању српског језика; потврду 
о радном стажу - најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања (оригинал); доказ да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (уверење/потврда из МУП-а, не старије 
од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); доказ да 
против кандидата није подигнута оптужница за кривична 
дела из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања (потврда/уверење надлежног суда, не старије 
од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); доказ да 
је држављанин Републике Србије (не старије од 6 месеци, 
оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне књи-
ге рођених (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена 
фотокопија); доказ да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима (кандидат дос-
тавља пре ступања на дужност и пре закључивања угово-
ра о регулисању међусобних права (оригинал или оверена 
фотокопија); доказ о обуци и положеном испиту за дирек-
тора установе (пријава која не садржи доказ о положеној 
обуци и испиту за директора сматраће се поптпуном, јер је 
Правилник о програму обуке и полагању испита за лиценцу 
директора установе образовања и васпитања (“Сл. гл. РС”, 
бр. 63/18) ступио на снагу 25.08.2018. године, па ће изабра-
ни кандидат бити у обавези да положи испит за директора 
у законском року). Уколико се на конкурс пријављује лице 
које је претходно обављало дужност директора установе, 
дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања. Чланом 78. Ста-
тута установе прописано је да је рок за пријављивање на 
конкурс 15 дана од дана објављивања. Пријава на конкурс 
мора садржати податке о кандидату: име, презиме, адре-
су пребивалишта, контакт телефоне, имејл. Школа нема 
обавезу да пријављеном кандидату врати документацију. 
Пријаве на конкурс могу се поднети лично или поштом, у 
затвореној коверти, са назнаком: “Конкурс за директора 
школе”, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити узете у разматрање.

ОШ “ЋЕЛЕ КУЛА”
18000 Ниш, Радних бригада 28

Наставник предметне наставе - 
наставник немачког језика (изборни 

страни језик)
са 44,44% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за 
немачки језик и књижевност; мастер филолог (студијски 
програм или главни предмет/профил немачки језик); мас-
тер професор језика и књижевности (студијски програм 
или главни предмет/профил немачки језик). Учесник кон-
курса поред општих услова предвиђених Законом о раду 
(„Службени гласник Републике Србије”, број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 
113/2017), треба да испуњава и посебне услове предвиђе-
не чланом 139 став 1 тачке 1) - 5), чланом 140 став 1 и 2, 
чланом 142 став 1 и 4 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник Републике Србије”, 
број 88/2017 и 27/2018 - др. закони) и услове из Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника који изводе 
образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној 
школи („Службени гласник Републике Србије - Просветни 
гласник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017 и 3/2017) и то: да је стекао одговарајуће високо  
образовање на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије), и то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета; студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука или стечено образовање 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, 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 сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Обавезно образовање 
кандидата је образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова (кандидат 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 лицен-
цу сматра се да има образовање из претходног става; 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примање или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Услови из тача-
ка 1) - 5) доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Доказ о испуњености услова из 
тачака 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 стра-
нице 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 држављан-
ству Републике Србије (оригинал не старији од 6 месеци, 
овера фотокопије не старија од 6 месеци); оригинал доказа 
надлежне полицијске управе да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (оригинал, не старији од 30 дана); оверену фотоко-

пију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, а за 
лица којима још није издата диплома оверену фотокопију 
уверења о стеченом одговарајућем образовању; оверену 
фотокопију дипломе о завршеним студијама првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета (само учесник конкурса који 
има завршене студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,  
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука); оверену фотокопију дока-
за надлежне високошколске установе о образовању из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено 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 (само учесник конкур-
са који је образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стекао на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања); оверену фотокопију 
доказа надлежне високошколске установе о положеним 
испитима из педагогије и психологије, односно оверену 
фотокопију доказа о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу (само учесник конкурса који је у току 
студија положио испит из педагогије и психологије или је 
положио стручни испит, односно испит за лиценцу); ове-
рену фотокопију доказа одговарајуће високошколске уста-
нове о положеном испиту из српског језика (само учесник 
конкурса који одговарајуће образовање није стекао на срп-
ском језику). Уколико учесник конкурса не достави доказе 
из тачке 7) и 8) 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. Услови за заснивање радног 
односа морају бити испуњени и после заснивања радног 
односа. Рок за пријављивање на конкурс је осам дана од 
дана објављивања конкурса у периодичном издању огла-
са Националне службе за запошљавање. У поступку одлу-
чивања о избору кандидата конкурсна комисија утврђује 
испуњеност услова за пријем у радни однос из члана 139 
Закона, врши ужи избор кандидата које упућује на психо-
лошку 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 испуња-
вају услове за пријем у радни однос, обавља разговор са 
кандидатима са листе и доноси решење о избору канди-
дата у року од осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду доставља уверење о психичној, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима. Пријаву слати на 
горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе. Неблаговремене и неис-
правне пријаве се неће узети у разматрање. Термини изра-
жени у овим тексту у граматичком мушком роду подразуме-
вају природни женски и мушки род лица на која се односе.

ОШ “ДУШАН РАДОВИЋ”
18000 Ниш, Ђердапска 45

Наставник музичке културе
са 15% радног времена, на одређено време 

ради замене одсутног запосленог преко 
60 дана, односно до повратка одсутног 

запосленог

УСЛОВИ: академски музичар; дипломирани музичар - 
музички педагог; дипломирани музички педагог; дипло-
мирани музичар - композитор; дипломирани композитор; 
дипломирани музичар - диригент; дипломирани музичар 
- музиколог; дипломирани музиколог; дипломирани дири-
гент; дипломирани музичар - акордеониста; дипломирани 
музичар - гитариста; дипломирани музичар - соло певач; 
дипломирани професор солфеђа и музичке културе; 
дипломирани етномузиколог; дипломирани музичар-пија-
ниста; дипломирани музичар - чембалиста; дипломирани 
музичар-оргуљаш; дипломирани музичар - харфиста; 
дипломирани музичар - перкусиониста; дипломирани 
музичар-виолиниста; дипломирани музичар - виолиста; 
дипломирани музичар - виолончелиста; дипломирани 
музичар - контрабасиста; дипломирани музичар - флау-
тиста; дипломирани музичар-обоиста; дипломирани музи-
чар - кларинетиста; дипломирани музичар - фаготиста; 
дипломирани музичар - хорниста; дипломирани музи-
чар-трубач; дипломирани музичар-тромбониста; дипло-
мурани музичар - тубиста; професор црквене музике и 
појања; дипломирани музичар-саксофониста; професор 
солфеђа и музичке културе; дипломирани музичар - педа-
гог; дипломирани музичар - бајаниста; дипломирани музи-
чар за медијску област; професор музичког васпитања; 
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дипломирани музичар-педагог; дипломирани флаутиста; 
дипломирани црквени музичар (педагог, појац и диригент 
хора); професор музичке културе; мастер теоретичар 
уметности (професионални статус: музички педагог, етно-
музиколог, музиколог или музички теоретичар); мастер 
музички уметник (сви професионални статуси); мастер 
композитор; дипломирани трубач; дипломирани клави-
риста; мастер професор предметне наставе (предходно 
завршене студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет). Учесник конкурса 
поред општих услова предвиђених Законом о раду („Служ-
бени гласник Републике Србије”, број 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 Републике Србије”, број 
88/2017 и 27/2018-др. закон) и услове из Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Службени гласник Републике 
Србије - Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018) и то: 
да је стекао одговарајуће високо образовање: на студија-
ма 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 предме-
та; студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне 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 образо-
вање из психолошких, педагошких и методичних дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова 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). Кандидат који је у току студија поло-
жио испите из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да 
има образовање из претходног става; 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 родос-
крвнуће, за кривична дела примање или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и 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. По расписаном конкурсу учес-
ник конкурса треба да поднесе: попуњени пријавни фор-
мулар са званичне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја; оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених (само учес-
ник конкурса који је променио презиме односно име после 
издавања уверења, односно  дипломе); оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије (оригинал не старији од 6 месеци, овера фотоко-
пије не старија од 6  месеци); оригинал доказа надлежне 
полицијске управе да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (оригинал не старији од 30 дана); оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању, а за лица којима још није издата диплома оверену 
фотокопију уверења о стеченом одговарајућем образо-
вању; оверену фотокопију дипломе о завршеним студија-
ма првог степена из научне, односно стручне области за 

одговарајући предмет, односно групу предмета (само 
учесник конкурса који има завршене студије другог степе-
на из области педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне,  трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педагошких 
наука, односно само учесник конкурса који има завршене 
студије за мастер професора предметне наставе); оверену 
фотокопију доказа надлежне високошколске установе 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, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова 
(само учесник конкурса који је образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стекао на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломи-
рања); оверену фотокопију доказа надлежне високошколске 
установе о положеним испитима из педагогије и психологије, 
односно оверену фотокопију доказа о положеном стручном 
испиту односно испиту за лиценцу (само учесник конкурса 
који је у току студија положио испит из педагогије и психоло-
гије или је положио стручни испит, односно испит за лицен-
цу); оверену фотокопију доказа одговарајуће високошколске 
установе о положеном испиту из српског језика (само учес-
ник конкурса који одговарајуће образовање није стекао на 
српском језику). Уколико учесник конкурса не достави доказе 
из тачака 7) и 8) 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. Услови за заснивање радног односа 
морају бити испуњени и после заснивања радног односа. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
у периодичном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање. У поступку одлучивања о избору кандидата кон-
курсна комисија утврђује испуњеност услова за пријем у рад-
ни 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 запошља-
вања применом стандардизованих поступака. У року од осам 
дана од дана добијања резултата психолошке процене спо-
собности за рад са ученицима, сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос, обавља раз-
говор 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 психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са ученицима. Пријаве 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. Термини 
изражени у овим тексту у граматичком мушком роду под-
разумевају природни женски и мушки род лица на која се 
односе.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

18000 Ниш, Александра Медведева 18

Наставник предмета: Основе 
аутоматског управљања, Рачунарски 

хардвер, Увод у архитектуру рачунара
на одређено време ради замене директора у 

мандатном периоду од 4 године

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике; 
дипломирани електротехнички инжењер; дипломирани 
инжењер електронике; професор електротехнике; дипло-
мирани инжењер електротехнике и рачунарства; мастер 
инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завр-
шене основне академске студије у области електротехнике 
и рачунарства; дипломирани инжењер мехатронике - мас-
тер.

Наставник предмета: Механика, 
Машински елементи, Основе 

машинства, ПЛЦ, Хидраулички и 
пнеуматски системи као објекти 

управљања, Електрични погон и опрема 
у мехатроници

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике, сви сме-
рови енергетског одсека; дипломирани инжењер електро-
нике, смер индустријске енергетике; професор електротех-
нике, смер јаке струје; мастер инжењер електротехнике 
и рачунарства, претходно завршене основне академске 
студије у области електротехнике и рачунарства, на сту-
дијским програмима из области енергетике; дипломирани 
механичар; професор механике; дипломирани инжењер за 
развој машинске струке; дипломирани машински инжењер; 
дипломирани инжењер машинства; професор машинства; 
мастер инжењер машинства, претходно завршене основне 
академске студије у области машинског инжењерства.

Наставник предмета: веб-дизајн, веб-
програмирање

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

дана 

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике; дипло-
мирани инжењер електронике; дипломирани математичар, 
смерови: програмерски, рачунарства и информатике; про-
фесор информатике; дипломирани инжењер за информа-
ционе системе, односно дипломирани инжењер организа-
ције за информационе системе или дипломирани инжењер 
организационих наука, одсеци за информационе систе-
ме, информационе системе и технологије; дипломирани 
инжењер рачунарства; дипломирани математичар; мастер 
инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завр-
шене основне академске студије у области електротехни-
ке и рачунарства, на свим студијским програмима; мастер 
инжењер електротехнике и рачунарства, студијски програм 
рачунарске комуникације и претходно завршене основне 
академске студије у области електротехнике и рачунар-
ства, на студијском програму рачунарске мреже и комуни-
кације; мастер математичар; мастер информатичар; мастер 
инжењер информационих технологија; мастер инжењер 
организационих наука (студијски програм Информацио-
ни системи и технологије или Софтверско инжењерство и 
рачунарске науке); дипломирани математичар - информа-
тичар. Лица из подтач. (8)-(13), која су стекла академско 
звање мастер, морају имати, у оквиру завршених студија, 
положених најмање пет предмета из области рачунарства 
и информатике (од тога најмање један из области Програ-
мирање и најмање један из области Објектно оријентисано 
програмирање) и најмање два предмета из једне или две 
следеће области - Математика или Теоријско рачунарство, 
што доказују потврдом издатом од стране матичне висо-
кошколске установе. 

Наставник предмета: Рачунарска 
графика и мултимедија, Програмирање

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана 

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике; дипло-
мирани електротехнички инжењер; дипломирани инжењер 
електронике; дипломирани инжењер машинства; профе-
сор електротехнике; дипломирани инжењер саобраћаја; 
професор машинства; професор механике; професор тех-
нике и информатике; дипломирани инжењер заштите на 
раду; дипломирани инжењер производног менаџмента; 
дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства; 
дипломирани инжењер за индустријски менаџмент; мастер 

Наука и образовање

Школа је знање,
посао је занат
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инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завр-
шене основне академске студије у области електротехни-
ке и рачунарства; мастер инжењер машинства, претходно 
завршене основне академске студије у области машинског 
инжењерства; дипломирани инжењер мехатронике - мас-
тер; професор информатике; дипломирани математичар, 
смерови: програмерски, рачунарства и информатике; 
дипломирани инжењер за информационе системе, однос-
но дипломирани инжењер организације за информационе 
системе или дипломирани инжењер организационих нау-
ка, одсеци за информационе системе, информационе сис-
теме и технологије; дипломирани инжењер рачунарства; 
дипломирани математичар; мастер инжењер електротех-
нике и рачунарства, претходно завршене основне академ-
ске студије у области електротехнике и рачунарства, на 
свим студијским програмима; мастер математичар; мастер 
информатичар; мастер инжењер информационих техно-
логија; мастер инжењер организационих наука (студијски 
програм Информациони системи и технологије или Соф-
тверско инжењерство и рачунарске науке); дипломирани 
математичар - информатичар. Лица из подтач. (8)-(13), 
која су стекла академско звање мастер, морају имати, у 
оквиру завршених студија, положених најмање пет пред-
мета из области рачунарства и информатике (од тога нај-
мање један из области Програмирање и најмање један из 
области Објектно оријентисано програмирање) и најмање 
два предмета из једне или две следеће области - Математи-
ка или Теоријско рачунарство, што доказују потврдом изда-
том од стране матичне високошколске установе.

ОСТАЛО: одговарајуће образовање: на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије), и то: студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета, студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педагошких 
наука или образовање 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 завр-
шене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предме-
та. Обавезно образовање је образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова; психичка, физичка и здравстве-
на способност за рад са децом и ученицима; да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; држављанство Републике 
Србије; знање српског језика и језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова 
саставни су део пријаве на конкурс, а лекарско уверење 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом достављају 
школи. Пријаве на конкурс поднети лично или поштом на 
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од објављивања.

ОШ “МИРОСЛАВ АНТИЋ”
18000 Ниш, Књажевачка 156

тел. 018/570-829

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Дужност директора школе може да обавља лице 
које испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања, као и услове прописане Правилником о ближим 
условима за избор директора установа образовања и вас-
питања, и то: да има стечено одговарајуће високо обра-
зовање за наставника основне школе и подручја рада, за 
педагога и психолога: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке 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, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука (лице под овом 
подтачком такође мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета); или образовање сте-
чено на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; да има најмање 
осам година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за привредни преступ у вршењу раније дужнос-
ти; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца; осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита и друга кривична дела против службе-
не дужности, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом - без обзира на изречену кривичну санкцију; 
утврђено дискриминаторно понашање, у складу са законом 
(кандидат не може да буде лице за које је у поступку и на 
начин прописан законом утврђено дискриминаторно пона-
шење); да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; 
да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручних 
сарадника; да има обуку и положен испит за директора 
установе (изабрани кандидат  који нема положен испит за 
директора дужан је да га положи у року до две године од 
дана ступања на дужност); да има доказ о резултату струч-
но-педагошког надзора о свом раду (извештај просветног 
саветника) уколико је стручно-педагошки надзор обављен; 
да има доказ о резултатима стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања (кандидат који 
је претходно обављао дужност директора установе у којој 
је обављен стручно-педагошки надзор и спољашње вред-
новање). Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан 
кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, 
односно става 1 тачка 1) и 2) овог члана, дужност дирек-
тора основне школе може да обавља лице које испуњава 
услове из члана 140 став 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања за наставника те врсте школе: 
да кандидат има стечено одговарајуће високо образовање 
за наставника основне школе на студијама првог степена 
(основне академске, односно стуковне и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем, дозволу за рад наставника, васпита-
ча и стручног сарадника, обуку и положен испит за дирек-
тора установе и најмање десет година рада у установи, 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања, које испуњава остале услове за 
директора школе наведене у ставу 1  тачке 3 до 10 и под 
условима из ставова  2 и 3. Уз пријаву на конкурс, учес-
ник конкурса подноси следеће доказе: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању (овера 
фотокопије не старија од 6 месеци од датума објаве кон-
курса); оригинал извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал не старији од 6 месеци од датума објаве конкурса); 
оригинал уверења о држављанству Републике Србије (ори-
гинал не старији од 6 месеци од датума објаве конкурса); 
оригинал доказа о радном искуству на пословима образо-
вања и васпитања, после стеченог одговарајућег образо-
вања, издата од стране послодавца (оригинал не старији од 
30 дана од датума објаве конкурса); оригинал или оверену 
фотокопију доказа о познавању српског језика (доставља 
само кандидат уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику, овера не старија од 6 месеци 
од датума објаве конкурса); оверену фотокопију доказа о 
положеном испиту за дозволу за рад наставника, васпита-
ча и стручних сарадника (лиценцу) или уверења о поло-
женом стручном испиту за наставника, васпитача и струч-
них сарадника (овера фотокопије не старија од 6 месеци 
од датума објаве конкурса); оригинал лекарског уверења 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (оригинал не старији од датума објаве 
конкурса); оригинал доказа МУП-а о неосуђиваности прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и 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 про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и  за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-

но понашање (оригинал  не старији од 30 дана од датума 
објаве конкурса); оригинал доказа Основног суда да није 
покренут кривични поступак доношењем наредбе о спро-
вођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није пре-
дходила 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 родоск-
врнуће, за кривична дела примање или давање мита и дру-
га кривична дела против службене дужности; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију (оригинал не старији од датума 
објаве конкурса); оригинал доказа надлежног Привредног 
суда да није правноснажно осуђиван за привредни преступ 
у вршењу раније дужности (оригинал не старији од 30 дана 
од датума објаве конкурса); оверену фотокопију доказа о 
резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања (само кандидат који је претход-
но обављао дужност директора установе); оверену фото-
копију доказа о резултату стручно-педагошког надзора о 
свом раду (само кандидат који поседује извештај просвет-
ног саветника); оверену фотокопију лиценце за директора 
установе (уколико кандидат не достави овај доказ његова 
пријава се сматра потпуном); биографију са кратким пре-
гледом кретања у служби (уколико кандидат не достави 
овај доказ његова пријава се сматра потпуном); план рада 
директора за време мандата. Фотокопије које нису оверене 
од стране надлежног органа неће се узети у разматрање. 
Пријава на конкурс за избор директора, заједно са потреб-
ном документацијом, доставља се школи на горенаведену 
адресу, са назнаком: „Конкурс за избор директора школе“. 
Рок за подношење пријава на конкурс за избор директора 
школе је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непот-
пуне, неблаговремене и/или неисправне пријаве комисија 
неће узимати у разматрање. Додатне информације о кон-
курсу могу се добити на број телефона: 018/570-829, лице 
за контакт: Филип Манић, секретар школе.

ОШ „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“
18311 Сићево

Наставник разредне наставе у 
комбинованом одељењу од два разреда

на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, односно до 

повратка запослене са породиљског одсуства 
и одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидати морају да имају одговарајуће високо 
образовање стечено на: студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије или специја-
листичке академске студије) и то: студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука; 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1. тачка 1) 
подтачка (2) мора да има завршене студије првог степе-
на из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Стечено високо обра-
зовање мора да буде у складу са одредбама одговарајућег 
Правилника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 152/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018), односно кан-
дидат мора да има једно од следећих врсти образовања: 
професор разредне наставе; професор педагогије са 
претходно завршеном педагошком академијом или учи-
тељском школом; професор разредне наставе и енглес-
ког језика за основну школу; мастер учитељ; дипло-
мирани учитељ - мастер; професор разредне наставе и 
ликовне културе за основну школу. Кандидати треба да 
испуњавају и следеће услове: у складу са чланом 142 став 
1 Закона о основама система образовања и васпитања, 
кандидат мора да има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. Сматра се да наставник који 
је у току студија положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу има образовање из става 1. овог члана зако-
на; да имају држављанство Републике Србије; да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
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од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са ученици-
ма (доказ о испуњености овог услова установи доставља 
изабрани кандидат пре закључења о уговора о раду); да 
знају српски језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Уз пријаву се прилаже следећа 
документација: попуњен и одштампан пријавни форму-
лар са званичне интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја; радна биографија; ори-
гинал или оверену фотокопија извода из матичне књиге 
рођених; оригинал или оверену фотокопија уверења о 
држављанству Републике Србије; оверена фотокопија 
дипломе о стеченом образовању; доказ да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но 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 образо-
вање нису стекли на српском језику); доказ да има или да 
се сматра да има образовање из члана 142 став 1 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Непотпуне 
и/или неблаговремене пријаве неће се разматрати. Прија-
ве предати непосредно школи или слати путем поште на 
горенаведену адресу. Одлука о избору кандидата биће 
донета у складу са чланом 154 став 3-7 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе и на број 
телефона: 018/4671-698.

Чистачица
на одређено време ради замене одсуне 
запослене преко 60 дана, односно до 

повратка запослене са породиљског одсуства 
и одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 
да имају завршено основно образовање и васпитање; да 
имају држављанство Републике Србије; да нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
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 кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја 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 психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма (доказ о испуњености овог услова установи доставља 
изабрани кандидат, пре закључења о уговора о раду); да 
знају српски језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Уз пријаву се прилаже следећа 
документација: попуњен и одштампан пријавни форму-
лар са званичне интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја; радна биографија; ори-
гинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге 
рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству Републике Србије; оверена фотокопија 
дипломе о стеченом образовању; доказ да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но 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; доказ да 
зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад у школи (само за кандидате који одговарајуће обра-
зовање нису стекли на српском језику). Непотпуне и/или 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве пре-
дати непосредно школи или слати путем поште на горена-

ведену адресу. Одлука о избору кандидата биће донета у 
складу са чланом 154 став 3-7 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и на број телефона: 
018/4671-698.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“ПОЛЕТАРАЦ”

18360 Сврљиг, Гордане Тодоровић бб
тел. 018/823-430

Васпитач 
3 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће образовање; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима; да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, 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; 
држављанство Републике Србије; знање српског језика и 
језика на коме се остварује васпитно-образовни рад. Кан-
дидат мора да има: високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) 
или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005.године; високо образовање на студија-
ма првог степена (основне академске, односно струковне 
студије и специјалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године или вишим образовањем о чему као 
доказ прилаже оверену копију дипломе о стручној спреми 
васпитача. Кандидат за радно место васпитач треба да дос-
тави потврду високошколске установе којом се потврђује 
да кандидат има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова, од којих најмање по 6 бдова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи у складу са европским системом преноса бодова 
или оверени документ да је у току студија положио испи-
те из педагогије и психологије или да је положио струч-
ни испит, односно испит за лиценцу. Уз оверену копију 
дипломе кандидати достављају: пријавни формулар који се 
преузима са интернет сајта Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја; потписану биографију кандидата; 
оверену фотокопију уверења о држављанству (да није ста-
рије од шест месеци); оверену копију извода из матичне 
књиге рођених; оригинал/оверену копију уверења о неос-
уђиваности (да није старије од шест месеци). Сву наведену 
документацију кандидати достављају у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”, лич-
но или поштом на горенаведену адресу. Доказ да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима кандидат прибавља пре закључења уговора 
о раду, а доказ да зна српски језик и језик на коме се ост-
варује васпитно - образовни рад се доставља уз пријаву у 
случају да је одговарајуће образовање стечено ван тери-
торије Републике Србије. Конкурс за пријем у радни однос 
спроводи Конкурсна комисија коју ће директор именовати 
посебним решењем. Кандидати који буду ушли у ужи избор 
биће упућени на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши Национална служба за 
запољавање у Нишу.

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана 

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана 

УСЛОВИ: одговарајуће образовање; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима; да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, 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; 

држављанство Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на коме се остварује васпитно-образовни рад. Кан-
дидат за радно место васпитач мора да има: високо обра-
зовање стечено на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; високо обра-
зовање на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне студије и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или вишим 
образовањем о чему као доказ прилаже оверену копију 
дипломе о стручној спреми васпитача. Кандидат за радно 
место васпитач треба да достави потврду високошколске 
установе којом се потврђује 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 нај-
мање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу 
са европским системом преноса бодова или оверени доку-
мент да је у току студија положио испите из педагогије и 
психологије или положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу. Кандидат за радно место медицинска сестра 
васпитач мора да има: више образовање, односно одго-
варајуће високо образовање на студијама првог степена 
(основне струковне студије или специјалистичке струковне 
студије) на којима је оспособљен за рад са децом јасленог 
узраста; средње образовање у складу са посебним зако-
ном о чему као доказ прилаже оверену копију дипломе о 
стеченој стручној спреми медицинске сестре васпитача. Уз 
оверену копију дипломе сви кандидати достављају: пријав-
ни формулар који се преузима са интернет сајта Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја; потписа-
ну биографију кандидата; оверену фотокопију уверења о 
држављанству (да није старије од шест месеци); оверену 
копију извода из матичне књиге рођених; оригинал/ове-
рену копију уверења о неосуђиваности (да није старије од 
шест месеци). Сву наведену документацију кандидати дос-
тављају у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији “Послови”, лично или поштом на горенаведену 
адресу. Доказ да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима кандидат прибавља 
пре закључења уговора о раду, а доказ да зна српски језик 
и језик на коме се остварује васпитно - образовни рад се 
доставља уз пријаву у случају да је одговарајуће образо-
вање стечено ван територије Републике Србије. Конкурс за 
пријем у радни однос спроводи Конкурсна комисија коју ће 
директор именовати посебним решењем. Кандидати који 
буду ушли у ужи избор биће упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима коју врши 
Национална служба за запољавање у Нишу.

ОШ “РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”
18000 Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 49/а

Педагошки асистент
на одређено време за школску 2018/2019. 

годину 

УСЛОВИ: да лице има најмање средње стручно образо-
вање, савладан програм обуке за педагошког асистента 
и познавање ромског језика; да има психичку, физичку и 
здравствену способности за рад са децом и ученицима; да 
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмње три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторско понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад, односно српски језик. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом, достављају установи. Уз пријавни 
формулар кандидати су дужни да приложе одговарајућу 
документацију којом се доказује испуњеност прописаних 
услова из члана 2 тачке 1), 3), 4) и 5) Одлуке, у оригина-
лу или оверене преписе, односно фотокопије, и то: дипло-
му о стеченом образовању; сертификат издат од стране 
Министарства просвете и науке о завршеној уводној обуци 
за педагошког асистента; доказ о познавању ромског јези-
ка; уверење о неосуђиваности издато од надлежног органа 
МУП-а; уверење о држављанству Републике Србије; извод 
из матичне књиге рођених. Рок за подношење пријава је 
десет дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
“Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу.

Наука и образовање
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ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ

18000 Ниш, Вишеградска 33
тел. 018/533-015

Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област Општа 

и неорганска хемија
на Департману за хемију, на одређено време 

од 60 месеци 

УСЛОВИ: доктор хемијских наука. 

Наставник у звању редовног професора 
или ванредног професора за ужу научну 
област Експериментална и примењена 

физика
на Департману за физику, на неодређено 
време, односно на одређено време од 60 

месеци 

УСЛОВИ: доктор физичких наука.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе: биогра-
фију; оверен препис дипломе о докторату; списак научних 
радова са библиографским подацима, као и саме радове 
(списак радова доставити и у електронском облику, за сва-
ки рад у часопису навести одговарајући линк), за радно 
место предвиђено овим конкурсом. Рок за пријаву на кон-
курс: 15 дана. 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). 

Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Физичка географија

на Департману за географију, на одређено 
време од 36 месеци 

УСЛОВИ: мастер географ, студент докторских студија гео-
графија. Рок за пријаву на конкурс: 15 дана. Кандидати 
уз пријаву треба да доставе; биографију; оверене копије 
диплома са претходних нивоа студија и одговарајуће 
додатке дипломи или уверења о положеним испитима; 
доказ да су студенти докторских студија; списак научних 
радова, као и саме радове (уколико их кандидат има).

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

“ПЛАВИ ЧУПЕРАК“
Тител, Доситејева бб

Оглас објављен у публикацији “Послови” 12.09.2018. 
године (број 794) за радно место васпитача, два 
извршиоца, поништава се у целости.

НОВИ ПА ЗАР

СРЕДЊА ШКОЛА „ХИПОКРАТ“
36300 Нови Пазар, Саве Ковачевића бб

тел.020/311-037

Наставник српског језика и 
књижевности

са 65% радног времена

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за срп-
скохрватски језик и југословенску књижевност; професор, 
односно дипломирани филолог за југословенску књижев-
ност и српскохрватски језик; професор, односно дипло-
мирани филолог за југословенску књижевност и општу 
књижевност; професор југословенске књижевности са 
страним језиком; професор српског језика и књижевности; 
професор српске књижевности и језика; професор српске 
књижевности и језика са општом књижевношћу; дипломи-
рани филолог за књижевност и српски језик; дипломира-
ни филолог за српски језик и књижевност; дипломирани 
филолог српског језика са јужнословенским језицима; про-
фесор југословенске књижевности и српског језика.

Наставник енглеског језика
са 40% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за 
енглески језик и књижевност; мастер филолог (студијски 
програм Англистика; студијски програм или главни пред-
мет, односно профил Енглески језик и књижевност); мас-
тер професор језика и књижевности (студијски програм 
или главни предмет, односно профил Енглески језик и 
књижевност).

Наставник физичког и здраставеног 
васпитања

са 40% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: професор физичког васпитања; дипломира-
ни педагог физичке културе; професор физичке културе; 
професор физичког васпитања - дипломирани тренер са 
назнаком спортске гране; професор физичког васпитања 
- дипломирани организатор спортске рекреације; профе-
сор физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут; 
дипломирани професор физичког васпитања и спорта - 
мастер.

Наставник математике
са 40% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: професор математике; дипломирани математи-
чар; дипломирани математичар - професор математике; 
дипломирани математичар - теоријска математика; дипло-
мирани математичар - примењена математика; дипломи-
рани инжењер математике (са изборним предметом осно-
ви геометрије); дипломирани информатичар; професор 
хемије - математике; професор географије - математике; 
професор физике - математике; професор биологије - 
математике; дипломирани професор математике - мастер; 
дипломирани математичар - мастер; професор математи-
ке - теоријско усмерење; професор математике - теоријски 
смер; професор информатике - математике; дипломирани 
математичар за теоријску математику и примене; дипло-
мирани математичар за рачунарство и информатику; 
дипломирани математичар - информатичар; дипломирани 
математичар - математика финансија; дипломирани мате-
матичар - астроном; дипломирани математичар за матема-
тику економије; професор математике и рачунарства.

Наставник рачунарства и информатике
са10% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: професор информатике, односно дипломирани 
информатичар; професор математике и рачунарства; про-
фесор математике, односно дипломирани математичар, 
смер рачунарство и информатика; дипломирани математи-
чар за рачунарство и информатику; дипломирани инжењер 
електротехнике, сви смерови, односно одсеци; дипломира-
ни инжењер електронике, сви смерови, односно одсеци; 
дипломирани инжењер за информационе системе, однос-
но дипломирани инжењер организације за информационе 
системе или дипломирани инжењер организационих нау-
ка, одсеци за информационе системе, информационе сис-
теме и технологије; дипломирани инжењер информатике, 
односно дипломирани инжењер рачунарства; дипломира-
ни економист, смерови: кибернетско-организациони, еко-
номска статистика и информатика, економска статистика 
и кибернетика, статистика и информатика или статистика, 
информатика и квантна економија; професор технике и 
информатике; дипломирани математичар.

Наставник историје
са 10% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: професор историје; дипломирани историчар; 
професор историје - географије; дипломирани историчар 
- мастер; мастер историчар.

Наставник музичке културе
са 10% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: академски музичар; дипломирани музичар (сви 
смерови); дипломирани музиколог; дипломирани музички 
педагог; професор солфеђа и музичке културе; професор 
музичке културе; дипломирани етномузиколог; академски 
музичар - композитор; дипломирани композитор.

Наставник физике
са 20% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: професор физике; дипломирани физичар; 
дипломирани астрофизичар; професор физике - хемије; 
дипломирани инжењер физике, смер индустријска физи-
ка; дипломирани физичар за општу физику; дипломирани 
физичар за примењену физику; дипломирани физичар-ин-
форматичар; професор физике за средњу школу; дипло-
мирани физичар за теоријску и експерименталну физику; 
дипломирани физичар - истраживач; дипломирани физи-
чар за примењену физику и информатику; дипломирани 
физичар - медицинске физике; дипломирани професор 
физике - мастер; дипломирани физичар - мастер; дипло-
мирани физичар - мастер физике - метеорологије; дипло-
мирани физичар - мастер физике - астрономије; дипломи-
рани физичар - мастер медицинске физике; дипломирани 
професор физике - хемије - мастер; дипломирани профе-
сор физике - информатике - мастер; дипломирани физичар 
- професор физике - мастер; дипломирани физичар - тео-
ријска и експериментална физика - мастер; дипломирани 
физичар - примењена и компјутерска физика - мастер; 
дипломирани физичар - примењена физика иинформати-
ка - мастер.

Наставник географије
са 10% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: професор географије; дипломирани географ; 
професор историје - географије; дипломирани географ 
- просторни планер; дипломирани професор географије - 
мастер.

Наставник хемије
са 20% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: професор хемије; дипломирани хемичар; профе-
сор биологије - хемије; професор физике - хемије; дипло-
мирани инжењер хемије - аналитички смер; дипломирани 
инжењер хемије - биооргански смер; дипломирани хеми-
чар опште хемије; дипломирани хемичар за истраживање 
и развој; дипломирани хемичар - смер хемијско инжењер-
ство; дипломирани професор хемије - мастер; дипломи-
рани хемичар - професор хемије; дипломирани хемичар - 
мастер; дипломирани професор физике - хемије - мастер; 
дипломирани професор биологије - хемије - мастер; профе-
сор географије - хемије.

Наставник биологије
са 30% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: професор биологије; ипломирани молекуларни 
биолог и физиолог; дипломирани биолог; професор био-
логије - хемије; дипломирани професор биологије и хемије; 
дипломирани биолог за екологију и заштиту животне сре-
дине; дипломирани биолог, смер заштита животне среди-
не; дипломирани биолог-еколог; дипломирани професор 
биологије - мастер; дипломирани молекуларни биолог - 
мастер; дипломирани професор биологије - хемије - мас-
тер; дипломирани биолог заштите животне средине.

Наставник анатомије и физиологије
20% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: доктор медицине.

Наставник латинског језика
10% радног времена, на одређено време

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

Наставник прве помоћи
са 10% радног времена, на одређено време

Наука и образовање

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ БИЗНИС
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УСЛОВИ: доктор медицине; доктор стоматологије; дипло-
мирани фармацеут; професор народне одбране; дипломи-
рани педагог за народну одбрану; виша медицинска сес-
тра - техничар; струковна медицинска сестра; организатор 
здравствене неге.

Наставник здраствене неге
са 85% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар; струков-
на медицинска сестра; организатор здравствене неге; 
специјалиста струковна медицинска сестра; дипломира-
на медицинска сестра; мастер медицинска сестра; виша 
медицинска сестра општег смера; виша медицинска сестра 
интернистичког смера; виша медицинска сестра хируршког 
смера; виши медицински техничар.

Наставник патологије
са 10% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста патологије; спе-
цијалиста доктор медицине, специјалиста патологије; док-
тор медицине.

Наставник микробиологије са 
епидемиологијом

са 10% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за медицинску 
микробиологију; специјалиста доктор медицине, специја-
листа медицинске микробиологије; доктор медицине, спе-
цијалиста епидемиологије; специјалиста доктор медицине, 
специјалиста епидемиологије.

Наставник предмета хигијена и 
здраствено васпитање

са 10% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за хигијену; док-
тор медицине, специјалиста хигијене; доктор медицине; 
специјалиста доктор медицине, специјалиста хигијене.

Наставник фармакологије
са 10% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут; магистар фармације; 
доктор медицине.

Наставник здраствене психологије
са 10% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: професор психологије; дипломирани школски пси-
холог-педагог; дипломирани психолог; мастер психолог.

Наставник медицинске биохемије
са 10% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста за меди-
цинску биохемију; доктор медицине, специјалиста за кли-
ничку биохемију; дипломирани фармацеут; дипломирани 
биохемичар; доктор медицине; дипломирани фармацеут 
- медицински биохемичар; дипломирани биохемичар - мас-
тер; специјалиста доктор медицине, специјалиста клиничке 
биохемије; магистар фармације - медицински биохемичар; 
мастер биохемичар.

Наставник медицинске етике
са 5% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: професор филозофије; дипломирани филозоф; 
професор филозофије и социологије; мастер филозоф.

Наставник грађанског васпитања
са 15% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: лице које испуњава услове за наставника одгова-
рајуће стручне школе; лице које испуњава услове за струч-
ног сарадника стручне школе - школског педагога или школ-
ског психолога, односно андрагога; дипломирани етнолог; 
етнолог - антрополог; професор одбране и заштите.

Наставник социологије са правима 
грађана

са 10% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: дипломирани социолог; дипломирани правник; 
мастер социолог; мастер правник.

Наставник инфектологије
са 10% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста инфектолог; док-
тор медицине, специјалиста опште медицине; доктор меди-
цине; специјалиста доктор медицине, специјалиста опште 
медицине; специјалиста доктор медицине, специјалиста 
инфектолог.

Наставник гинекологије и акушерства
са 10 % радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста гинекологије и 
акушерства; доктор медицине, специјалиста опште меди-
цине; доктор медицине; специјалиста доктор медицине, 
специјалиста опште медицине; специјалиста доктор меди-
цине, специјалиста гинекологије и акушерства.

Наставник интерне медицине
са 20% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста интерне медици-
не; специјалиста доктор медицине, специјалиста интерне 
медицине.

Наставник хирургије
са 20% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста опште хирургије 
или једне од хируршких грана; специјалиста доктор меди-
цине, специјалиста опште хирургије или једне од хирурш-
ких грана.

Наставник неурологије
са 5% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста неурологије; спе-
цијалиста доктор медицине, специјалиста неурологије.

Наставник педијатрије
са 10% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста педијатар.

Наставник психијатрије
са 5% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста психијатрије.

Наставник предузетништва
са 10% радног времена, на оређено време

УСЛОВИ: дипломирани економиста.

ОСТАЛО: Општи услови: кандидат треба да испуњава и 
опсте услове из чл. 139 став 1, тачке 1-5 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017). Кандидат мора да има високо образовање сте-
чено на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије), по пропису који уредује високо 
образовање почев од 10. семптембра 2005. године; високо 
образовање стечено на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до септембра 2005. године. Кандидат треба да 
има стечену врсту образовања прописану Правилником о 
степену и врсти образовања наставника из општеобразов-
них предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама (“Сл. гл. РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015), Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним школа-
ма у подручју рада здравство и социјална заштита (“Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 21/2015, 11/2016). Уз 
пријаву на конкурс приложити копије следећих докумена-
та: копију личне карте (очитану личну карту) и CV (радну 
биографију). У случају пријема у радни однос доставити 
документацију у оригиналу или у овереној копији. Лекар-
ско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са ученицима као доказ подноси се пре закљу-
чења уговора о раду и не може бити старије од 6 месеци. 
Проверу психофизичких способности за рад са ученицима 
вршиће надлежна служба за запошљавање на захтев уста-
нове након прављења ужег избора кандидата. Уверење 
надлежног органа унутрашњих послова о испуњености 
услова за пријем у радни однос из чл. 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања - 
службено прибавља школа. Рок за пријаву је 7 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Пријаве са документацијом слати на адресу 
школе: Средња школа „Хипократ”, 36300 Нови Пазар, Саве 
Ковачевића бб; на имејл: office@skolahipokrat.edu.rs или 
непосредно предати радним даном, од 09.00 до 15.30 часо-
ва, у управи школе.

НОВИ С А Д

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕТИЊСТВО”

21230 Жабаљ, Николе Тесле 47/а

Васпитач на српском језику
на одређено време због повећаног обима 

посла, за радну 2018/2019. годину
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, 
кандидат треба да испуњава и услове прописане чл. 139, 
140 и чланом 155 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. 
Закони ) и то: да има стечено одговарајуће високо образо-
вање на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије); на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; на студијама првог 
степена (основне струковне студије, основне академске 
студије или специјалистичке струковне студије); студијама 
у трајању од три године или више образовање. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, у складу са чланом 154 став 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/2018 - др. закони). Кандидати морају испуњава-
ти и посебне услове за обављање послова код послодав-
ца, у погледу потребног знања и радног искуства: положен 
испит за лиценцу за васпитача. Уз пријавни формулар кан-
дидат треба да достави: биографију; оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; уверење да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (издато од надлежног МУП-а, оригинал 
или оверена копија); уверење о држављанству (оригинал 
или оверена копија, не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија, не 
старије од 6 месеци) и оверену фотокопију лиценце или 
уверења о положеном испиту за лиценцу. Доказ да зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад доставља кандидат који одговарајуће образовање није 
стекао на српском језику. Доказ да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом кандидат дос-
тавља пре закључења уговора о раду. 

Курир
на одређено време због повећаног обима 
посла, на годину дана, односно за радну 

2018/2019.

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о 
раду, кандидат треба да испуњава и услове прописане чл. 
139 и чланом 155 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. 
Закони). Потребно је да кандидат поседује средње образо-
вање (минимум), односно средњу стручну спрему. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, у складу са чланом 154 став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/2018 - др. закони). Уз пријавни формулар кан-
дидат треба да достави: биографију, оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; уверење да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (издато од надлежног 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, не старије од 6 месеци). Доказ да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
кандидат доставља пре закључења уговора о раду.

Наука и образовање
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ОСТАЛО: Пријаве доставити лично или поштом на горена-
ведену адресу, са назнаком „За конкурс”, у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Остале информације могу се добити на број телефона: 
021/832-894.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ”

21240 Тител, Милоша Црњанског 3

Наставник руског језика
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, за 78% радног 

времена, за рад у издвојеном одељењу 
школе у Гардиновцима и матичној школи у 

Тителу

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. 
закони), и то: да има одговарајуће образовање у складу са 
чланом 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања и у складу са чланом 3 став 1 тачка 3) подтачка 4) Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени гласник РС”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 
13/2018); да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело из члана 139 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик 
и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Усло-
ви у погледу образовања: професор, односно дипломирани 
филолог за руски језик и књижевност; мастер филолог (сту-
дијски програм или главни предмет/профил руски језик); 
мастер професор језика и књижевности (студијски програм 
или главни предмет/профил руски језик), мастер професор 
слависта - руски језик и књижевност; мастар професор пре-
дметне наставе (претходно завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет). Кандидати попуњавају пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја и уз попуњен и одштам-
пан пријавни формулар достављају школи следећу докумен-
тацију: оверену фотокопију дипломе (за лица која су стекла 
академско звање мастер доставља се и оверена фотокопија 
дипломе о завршеним основним академским студијама); уве-
рење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију, 
не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију); доказ о знању српског 
језика се доставља само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику; доказ да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (оригинал или оверену фотокопију, не старији од 6 
месеци). Уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
Националне службе за запошљавање „Послови”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Прија-
ве се достављају на адресу школе. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секратара школе на телефон: 
021/2960-031.

ОСНОВНА ШКОЛА „АЛЕКСА ШАНТИЋ”
21426 Вајска, Маршала Тита 33

Наставник техничког и информатичког 
образовања и информатике и 

рачунарства
у другом циклусу основног образовања и 

васпитања, на одређено време до повратка 
радника који је именован на место 

директора школе, за 100% радног времена 
(40% техничко и информатичко образовање, 

20% информатика и 40% техника и 
технологија)

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове предвиђе-
не чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” број 88/2017 и 27/2018), као 

и услове у погледу стручне спреме предвиђене Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС” број 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 2/17, 3/17). Кандидати морају да имају 
образовање из психолошких, педагошких методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи у складу са ЕСПБ, поседовање психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима, поседовање држављанства Републике Србије, 
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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њих није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање, знање језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад, извршена психолошка 
процена способности за рад са децом и ученицима, у скла-
ду са Законом. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у листу „Послови“. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве, као и пријаве са неовереном 
документацијом, неће се узети у разматрање. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о држављан-
ству Републике Србије (уверење о држављанству, оргинал 
или оверену копију не старију од 6 месеци), оверен пре-
пис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању, доказ о поседовању образовања из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина (кан-
дидати за послове наставника и стручних сарадника, при 
чему се сматра да наставник 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 наведених дисциплина), оверен препис 
или оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу (осим за приправнике 
и друга лица која могу засновати радни однос без положе-
ног одговарајућег испита), 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 образов-
но-васпитни рад). Одлуку о избору кандидата директор ће 
донети у законском року. Пријаве треба послати на горе-
наведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе, на телефон: 021/775-873.

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

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, за рад у 
издвојеном одељењу школе у Нештину

УСЛОВИ: одговарајуће образовање (у складу са чл. 140 
Закона о основама система образовања и васпитања „Сл. 
гласник РС“ бр. 88/2017, 27/18). 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 специјалис-
тичке академске студије ) и то: 1. студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; 2. студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
муилтидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинију целине и одговарајуће научне, 
односно стручне обалсти или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10.септембра 2005. године. Лице из подтачке 2 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 студија-
ма првог степена ( основне академске, односно  струковне 
и специјалистичке студије), студијама у трајању од три 
године или вишим образовањем. Кандидат треба да има 
и: психичку, физичку и и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, да није осуђиван за кривична дела из 
чл. 139 став 1 тачка 3 Закона, да има држављанство Репу-
блике Србије и да 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 одштампа-
ним пријавним формуларом достављају установи. 

ОСТАЛО: Потребна документација: оверена фотокопија 
дипломе о стеченом образовању; доказ да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 

најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (из полицијске станице); 
оригинал или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месеци); доказ о 
знању српског језика (односи се на кандидате који нису 
образовање стекли на српском језику). Уверење о психич-
кој, 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 горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу на 
телефон 021/6041-244.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

Наставник у звању редовног професора 
за ужу научну област Примењено 

софтверско инжењерство
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке електротехни-
ка, услови прописани чланом 74 Закона о високом образо-
вању, подзаконским актима и општим актима Универзитета 
у Новом Саду и Факултета техничких наука.

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Мехатроника, роботика, 
аутоматизација и интегрисани системи

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке мехатроника, 
услови прописани чланом 74. Закона о високом образо-
вању, подзаконским актима и општим актима Универзитета 
у Новом Саду и Факултета техничких наука.

Наставника у звању доцента за ужу 
научну област Примењени софтверски 

инжењеринг
на одређено време од 5 година, са 5% 

радног времена

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке електротехни-
ка - телекомуникација и обрада сигнала , услови прописани 
чланом 74. Закона о високом образовању, подзаконским 
актима и општим актима Универзитета у Новом Саду и 
Факултета техничких наука.

Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Примењене рачунарске 

науке и информатика
на одређено време од 3 године

9 извршилаца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке мастер 
инжењер електротехнике и рачунарства, услови прописани 
чланом 84 Закона о високом образовању и општим актима 
Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких наука.

Сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Технологија и 

организација грађења и менаџмент
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, грађевинске струке, 
услови прописани чланом 84 Закона о високом образовању 
и општим актима Универзитета у Новом Саду и Факултета 
техничких наука.

Сарадник у звању сарадника у настави 
за ужу научну област Машински 

елементи, механизми и инжењерске 
графичке комуникације

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, машинске струке, 
услови прописани чланом 83 Закона о високом образовању 
и општим актима Универзитета у Новом Саду и Факултета 
техничких наука.

ОСТАЛО: Приложити: пријаву за заснивање радног одно-
са и избор у звање (навести звање, прецизан назив уже 
области и датум објављивања конкурса); краћу биографију 

Наука и образовање
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са библиографијом (списак радова); оверене фотокопије 
диплома и додатака дипломама са свих нивоа студија. За 
дипломе стечене у иностранству потребно је приложи-
ти доказ о признавању стране високошколске исправе; 
фотокопирану или очитану личну карту; потврду о оцени 
резултата педагошког рада - мишљење студената, уко-
лико кандидат поседује педагошко искуство; потврду из 
МУП-а да кандидат није правоснажно осуђиван за кривич-
но дело против полне слободе, фалсификовања исправе 
коју издаје високошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској установи; фотокопије 
објављених научних, односно стручних радова у научним 
часописима, зборницима или саопштених на међународ-
ним или домаћим научним скуповима, односно признатих 
уметничких остварења, оригиналних стручних остварења 
(пројеката, студија, патената, оригиналних метода и сл.). 
објављених уџбеника, монографија, практикума или збир-
ки задатака, за ужу научну, уметничку, односно стручну 
област за коју се бира. Доказе о руковођењу или учешћу 
у научним, односно уметничким пројектима, оствареним 
резултатима у развоју научно-наставног подмлатка на 
факултету, учешћу у завршним радовима на специјалис-
тичким, мастер и докоторским академским студијама. За 
избор у звање сарадника у настави приложити и: потвр-
ду да је кандидат студент мастер академских студија или 
специјалистичких академских студија. За избор у звање 
асистента приложити и: потврду да је кандидат студент 
докторских студија. Уколико кандидат поседује диплому 
магистра наука, односно магистра уметности и потврду да 
има прихваћену тему докторске дисертације, односно док-
торског умнетничког пројекта. За избор у звање: доцента, 
ванредног професора и редовног професора: 1. Попуњен 
електронски образац: Реферат комисије о кандидатима за 
избор у звање наставника-УНС_Образац_избори_канди-
дат_в1.4.пдф. Сајту Универзитета у Новом Саду: https://
www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/category/45-
izbor-u-zvanje. Кандидат исти треба да пошаље не e-mail: 
opstaftn@uns.ac.рс и то у року предвиђеном за пријаву кан-
дидата. За сваку одредницу коју кандидат испуњава неоп-
ходно је приложити доказ у форми одлуке, решења, потвр-
де и сл. За чланство у удружењима, одборима, органима 
управљања и сл., неопходно је доставити потврду надлеж-
них институција или навести линк са сајта институције на 
ком се јасно види кандидатово учешће у раду. За чланство 
у комисијама за изборе у звања, неопходно је доставити 
решење о именовању комисије. За учешће у програмским 
и организационим одборима скупова, неопходно је доста-
вити потврду о учешћу или навести линк са сајта инсти-
туције на ком се јасно види кандидатово учешће у раду. 
Као доказе о цитираности обавезно је доставити потврду 
Матице српске, поред које кандидат може доставити и 
друге доказе (научне радове у којима се види цитираност, 
одштампану листу цитата са Scopus-а и сл.). Ако је научни 
рад који представља услов за избор у звање наставника 
у штампи, неопходно је да аутор приложи потврду уред-
ништва часописа са подацима о називу чланка, ауторима 
и завршеном процесу рецензирања. 3. Пријаве слати на 
горенаведену адресу, за сваки конкурс за стицање звања и 
заснивање радног односа посебно. Комисија ће разматрати 
само благовремене и потпуне пријаве. Одлука о избору у 
звање ступа на снагу почев од дана ступања на снагу уго-
вора о раду. Рок за пријаву кандидата на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1

Асистент са докторатом за ужу научну 
област Грађанскоправну, на радном 

месту сарадника за наставни предмет 
Породично право

на одређено време од 3 годинe

УСЛОВИ: завршен правни факултет (основне академске 
студије права) са просечном оценом најмање 8,00; завр-
шене мастер академске студије права са просечном оценом 
најмање 8,00; стечен научни назив доктора наука из уже 
научне области за коју се бира; показује смисао за настав-
ни рад. Услови за избор прописани су Законом о високом 
образовању („Службени гласник Републике Србије”, бр. 
88/2017), Статутом Факултета и Правилником о системати-
зацији радних места. Уз пријаву кандидат треба да прило-
жи: краћу биографију, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, диплому о завршеном правном 
факултету (оригинал или оверену фотокопију), диплому 
или уверење о завршеним мастер академским студијама 
(оригинал или оверену фотокопију), диплому или уверење 
о стеченом научном називу доктора правних наука (ориги-
нал или оверену фотокопију), списак својих научних радо-
ва и по један примерак тих радова. Пријаве се подносе у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса, на адре-
су: Правни факултет у Новом Саду, Нови Сад, Трг Доситеја 
Обрадовића 1.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„КОЛИБРИ” 

21420 Бач, Школска 3 

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2018/2019. године, односно до 31.08.2019. 
године

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примље-
но лице под условима прописаним законом и ако има: 1) 
одговарајуће образовање (IV степен стручне спреме); 2) 
завршен програм обуке за педагошког асистента; 3) пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 
4) да није осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање и давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторско пона-
шање; 5) да има држављанство Републике Србије; 6) да 
зна српски језик и језик на коме се остварује васпитно-об-
разовни рад; 7) обавезно познавање ромског језика. Уз 
пријаву на оглас са основним биографским подацима, 
кандидат треба да приложи доказе о испуњености усло-
ва: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
уверење (сертификат) о завршеној обавезној уводној обу-
ци за педагошког асистента; уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена фотокопија, не старије од 6 месеци); уверење однос-
но извод из казнене евиденције МУП-а да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела 
примање и давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (не старије од 6 месеци). Доказ 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом кандидат прибавља пре закључења угово-
ра о раду. 

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примље-
но лице под условима прописаним законом и ако има: 1) 
одговарајуће високо образовање на студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне и специја-
листичке струковне студије), на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке 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 у трајању од три године као и одго-
варајуће више образовање; 2) психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом; 3) да није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање и давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторско понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме се остварује 
васпитно-образовни рад. Уз пријаву на оглас са основним 
биографским подацима, кандидат треба да приложи дока-
зе о испуњености услова: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија, не старије од 6 месеци); уверење односно извод из 
казнене евиденције МУП-а да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примање и давање 

мита, за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности 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). Доказ да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом кандидат при-
бавља пре закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, а потребну документацију са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Напомена: пријаве доставити лично или 
поштом на адресу установе: ПУ „Колибри”, Бач, Школска 
3. Више информација на телефон Предшколске установе 
„Колибри”: 021/771-770.

ПАНЧЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
„САВА ВЕЉКОВИЋ”

26354 Добрица, Светог Саве 408

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице 
које испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. 
закони), односно лице које је стекло одговарајуће висо-
ко образовање за наставника те врсте школе и подручја 
рада, за педагога, психолога: 1) на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педагошких 
наука (кандидат мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета), 2) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2015. године; да има обуку и положен испит за директора 
установе (изабрани директор који нема положен испит за 
директора, дужан је да га положи у року до две године од 
дана ступања на дужност); да има најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; (изузетно, ако 
се на конкурс не пријави ниједан кандидат који испуњава 
услове из члана 140 став 1 и 2 наведеног Закона, дужност 
директора може да обавља лице које има одговарајуће 
високо образовање из члана 140 став 3 Закона за настав-
ника те врсте школе, стечено на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем, дозволу за рад наставника и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директора установе 
и најмање десет година рада на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања); да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 човеч-
ности 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. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да при-
ложе: оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, у складу са одредбом члана 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања; доказ о рад-
ном стажу у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања; доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима; уверење да кандидат није осуђиван, 
у складу са одредбом члана 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; уверење о 
држављанству Републике Србије; доказ о резултату струч-
но-педагошког надзора у раду кандидата (извештај про-
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светног саветника); доказ о резултатима стручно-педа-
гошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања за 
кандидата на конкурсу, који је претходно обављао дужност 
директора школе; биографију са кратким прегледом кре-
тања у служби и предлогом програма рада директора шко-
ле. Конкурсна комисија ће обавити интервју са пријавље-
ним кандидатима који испуњавају услове конкурса. Пријава 
на конкурс обавезно мора да садржи податке о кандидату 
(име, презиме, адреса пребивалишта, односно боравишта, 
контакт телефон, адреса електронске поште, ако је канди-
дат поседује). Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”, не рачу-
најући дан објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријава са потреб-
ном документацијом подноси се у затвореној коверти, са 
назнаком „Конкурс за директора школе”. Документација 
се може доставити лично или препорученом поштом на 
адресу школе. Школа нема обавезу да кандидатима враћа 
документацију. Ближа обавештења могу се добити путем 
телефона: 013/658-009.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

26000 Панчево, Змај Јове Јовановића 3
тел./факс: 013/346-023

Наставник српског језика
на одређено време ради замене привремено 
одсутне запослене преко 60 дана, до њеног 
повратка са рада у иностранству, са 94,44% 

радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице под 
условима прописаним законом и ако: 1. има одговарајуће 
високо образовање прописано чланом 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
88/2017, 27/2018) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018) и то: 
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 југосло-
венску књижевност, 8) професор, односно дипломирани 
филолог за југословенску књижевност и српскохрватски 
језик, 9) професор српскохрватског језика и опште линг-
вистике, 10) професор за српскохрватски језик са јужнос-
ловенским језицима, 11) професор српскохрватског језика 
са источним и западним словенским језицима, 12) профе-
сор 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 југосло-
венске књижевности са страним језиком, 15) дипломирани 
филолог за књижевност и српски језик, 16) дипломирани 
филолог за српски језик и књижевност, 17) професор срп-
ског језика и књижевности у одељењима за националне 
мањине, 18) професор српског језика и српске књижев-
ности, 19) дипломирани компаратиста, 20) мастер филолог 
(студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска 
књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом 
књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска 
филологија (српски језик и лингвистика), Српска књижев-
ност и језик са компаратистиком)), 21) мастер професор 
језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и 
књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижев-
ност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска 
књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвисти-
ка), Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и ком-
паративна књижевност; Компаративна књижевност са тео-
ријом књижевности); 22) професор српскохрватског језика 
и књижевности; 23) мастер филолог из области филолош-
ких наука; 24) професор југословенске књижевности и срп-
ског језика; 25) мастер професор предметне наставе (прет-
ходно завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет). 

Наставник физике
на одређено време, ради замене директора у 
првом мандату, док траје мандат, а најдуже 

до 13.03.2021. године, са 40% радног 
времена

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице 
под условима прописаним законом и ако: 1. има одгова-
рајуће високо образовање прописано чланом 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 

РС“, 88/2017, 27/2018) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018) 
и то: 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 матема-
тике, дипломирани астрофизичар, дипломирани физичар 
за примењену физику и информатику, професор физике и 
хемије за основну школу, професор физике и основа техни-
ке 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 физи-
чар за општу физику, дипломирани физичар за теоријс-
ку и експерименталну физику, дипломирани педагог за 
физику и општетехничко образовање ОТО, дипломирани 
астроном, смер астрофизика, професор физике - информа-
тике, дипломирани физичар - медицинска физика, дипло-
мирани професор физике - мастер, дипломирани физичар 
- мастер, мастер физичар, мастер професор физике, мас-
тер професор физике и хемије, мастер професор физике 
и информатике, дипломирани физичар - мастер физике - 
метеорологије, дипломирани физичар - мастер физике-ас-
трономије, дипломирани физичар - мастер медицинске 
физике, дипломирани професор физике-хемије, мастер, 
дипломирани професор физике-информатике, мастер, 
дипломирани физичар - професор физике -мастер, дипло-
мирани физичар - теоријска и експериментална физика - 
мастер, дипломирани физичар - примењена и компјутер-
ска 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; дипло-
мирани физичар - информатичар; мастер професор пре-
дметне наставе. Лица која су стекла академско звање мас-
тер морају имати претходно завршене основне академске 
студије на студијским програмима из области физике.

ОСТАЛО: Кандидат треба и: 2. да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да има држављанство Републике Србије; 
5. да зна језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Наставник мора да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова. Наставник који је у току студија положио испи-
те из педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има горе-
наведено образовање. Пријаве доставити на адресу: ОШ 
„Јован Јовановић Змај” Панчево, Змај Јове Јовановића 
3, у року од 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“, са назнаком „За конкурс“. На конкурс 
је потребно доставити: попуњен пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства просвете 
(формулар је доступан у делу „Ново на сајту”, на адре-
си: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANJE.doc); потписану пријаву 
са биографијом; оверену фотокопију дипломе којом се 
потврђује стручна спрема; оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту (лиценца); оригинал или 
оверену фотокопију извода из МК држављана, не старија 
од 6 месеци; оригинал или оверену фотокопију извода 
из МК рођених; извод из казнене евиденције, који издаје 
МУП Србије, као доказ о неосуђиваности (не старије од 
6 месеци); доказ о знању српског језика, као језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад (осим кан-
дидата који су одговарајуће образовање стекли на том 
језику, пошто се сматра да они познају језик на којем 
се изводи образовно-васпитни рад). Доказ о здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима подноси 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Сви 
докази прилажу се у оригиналу или овереној фотоко-
пији. Конкурс спроводи конкурсна комисија, коју именује 
директор. 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, о чему ће учесници конкурса 

бити обавештени на бројеве телефона које су навели у 
својим пријавама. Разговор с кандидатима ће се обави-
ти у просторијама школе, а о месту и времену ће бити 
благовремено обавештени. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ОШ „СВЕТИ САВА“
26000 Панчево, Војвођанска бб
тел./факс: 013/318-859, 331-380
e-mail: svsavapancevo @sbb.rs

Наставник предметне наставе - 
наставник информатике и рачунарства
са 45% радног времена, на одређено време 
ради замене директора коме мирује радни 

однос

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано 
чланом 140 став 1, тачка 1 и 2 и чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017 и 27/2018-др. закон, даље Закон), као и 
Правилником о степену и врсти образовања наставника 
који изводе образовно-васпитни рад из изборних пред-
мета у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник”, бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 
11/2017), и то: да има одговарајуће високо образовање, 
1) 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 пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педагошких 
наука; 2) високо образовање на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10.09.2005. године; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примања мита 
или давања мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије и зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар, са кратком 
биографијом, приложити: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем високом образовању; уве-
рење о држављанству Републике Србије (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија); доказ да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (не старији од шест месеци); доказ о 
знању српског језика и језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад у школи (доказ доставља кандидат 
само уколико одговарајуће образовање није стечено на 
том језику); доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду). Напомена: У складу са чла-
ном 154 и 155 кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом, дос-
тављају установи. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве, као и фотокопије докумената које нису оверене од 
стране надлежног органа, неће се разматрати. Пријаве 
на конкурс доставити лично или поштом на адресу шко-
ле: ОШ „Свети Сава” Панчево, Војвођанска бб, у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса, са назнаком „За 
конкурс”.

Наука и образовање
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ОСНОВНА ШКОЛА
„МИРОСЛАВ АНТИЋ МИКА“

26000 Панчево, Душана Петровића Шанета 11

Наставник српског језика и 
књижевности

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

дана, а најкасније до 31.08.2019. године

УСЛОВИ: завршене студије другог степена, мастер ака-
демске 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 педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне односно стру-
чне области или области педагошких наука (лице из ове 
подтачке, мора да има завршене студије првог степена из 
научне односно стручне области, за одговарајући пред-
мет односно групу предмета); завршене основне студије у 
трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не, услови у погледу врсте образовања: 1. професор срп-
ског 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. дипломира-
ни филолог српске књижевности са јужнословенским књи-
жевностима, 7. професор, односно дипломирани филолог 
за српскохрватски језик и југословенску књижевност, 8. 
професор односно дипломирани филолог за југословенс-
ку књижевност и српскохрватски језик, 9. професор срп-
скохрватског језика и опште лингвистике, 10. професор 
за српскохрватски језик са јужнословенским језицима, 11. 
професор српскохрватског језика са источним и западним 
словенским језицима, 12. професор, односно дипломирани 
филолог за југословенску и општу ккњижевност, 13. про-
фесор југословенске књижевности са страним језиком, 14. 
дипломирани филолог за књижевност и српски језик, 15. 
дипломирани филолог за српски језик и књижевност, 16. 
професор српског језика и српске књижевности, 17. дипло-
мирани компаратиста, 18. мастер филолог / студијски про-
грами : српски језик и књижевност, српска књижевност и 
језик, српска књижевност и језик са општом књижевношћу, 
српски језик, српска књижевност, српска филологија / срп-
ски језик и лингвистика /, Српска књижевност и језик са 
компаратистиком /, 19. мастер професор језика и књижев-
ности / 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 /, Фило-
логија, модули Српски језик и Српски језик и компаратив-
на књижевност /, 20. професор српскохрватског језика и 
књижевности, 21. мастер филолог из области филолошких 
наука, 22. професор југословенске књижевности и српског 
језика.

Наставник информатике и рачунарства
са 60% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана, а најкасније до 23.12.2019. године

УСЛОВИзавршене студије другог степена, мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије, и то студије другог степена из научне 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета,  студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне односно 
стручне области или области педагошких наука, (лице 
из ове подтачке, мора да има завршене студије првог 
степена из научне односно стручне области, за одго-
варајући предмет односно групу предмета); завршене 
основне студије у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005 . године, услови у погледу врсте образо-
вања 1. профеоср информатике, 2. професор информати-
ке у образовању, 3. професор информатике и техничког 
образовања, 4. дипломирани инжењер информатике, 5. 
дипломирани инжењер пословне информатике, 6. дипли-
мирани инжењер електротехнике - за рачунску технику 
и информатику, 7. дипломирани математичар - за рачу-
нарство и информатику, 8.дипломирани инжењер органи-
зације рада- смер кибернетски, 9. дипломирани инжењер 
организације - за информационе системе, 10. диломира-
ни инжењер за информационе системе, 11. дипломирани 
инжењер организационих наука- одсек за информационе 
системе, 12. дипломирани економиста - за економику, 
статистику и информатику, 13. дипломирани математи-

чар, 14. професор математике, 15. професор физике, 16. 
дипломирани инжењер електротехнике, смер рачунске 
технике и информатике, 17. дипломирани инжењер елек-
тронике, 18. професор технике и информатике, 19. профе-
сор техничког образовања, 20. професор електротехнике, 
21. професор машинства, 22. дипломирани инжењер 
менаџмента за информационо-управљачке и комуника-
ционе системе, 23. професор информатике-математи-
ке, 24. дипломирани информатичар, 25. дипломирани 
информатичар - пословна информатика, 26. дипломира-
ни информатичар - професор информатике, 27. професор 
географије-информатике, 28. дипломирани информати-
чар- мастер, 29. дипломирани професор географије-ин-
форматике, мастер, 30. професор физике - информатике, 
31. дипломирани професор физике - информатике-мас-
тер, 32. дипломирани професор информатике, мастер, 33. 
дипломирани информатичар - мастер пословне инфор-
матике, 34. дипломирани инжењер електротехнике за 
рачунарску технику и информатику, 35. дипломирани 
економиста за економску статистику и информатику, 36. 
дипломирани физичар, 37. дипломирани физичар - при-
мењена и компјутерска физика - мастер, 38. дипломира-
ни физичар- примењена физика и информатика - мас-
тер, 39. мастер математичар, 40. мастер информатичар, 
41. мастер инжењер електротехнике и рачунарства, 42. 
мастер економиста, 43. мастер професор информатике и 
математике, 44. мастер професор информатике и физике, 
45. мастер професор физике и информатике, 46. мастер 
професор географије и информатике, 47. мастер профе-
сор технике и информатике, 48. мастер професор инфор-
матике и технике, 49. мастер инжењер информационих 
технологија, 50. мастер инжењер организационих наука / 
смер информациони системи и технологије или Софтвер-
ско инжењерство и рачунарске науке /, 51. дипломира-
ни инжењер електротехнике и рачунарства - мастер, 52. 
дипломирани инжењер организационих наука - мастер из 
области информационих система и технологија, 53. дипло-
мирани професор информатике и математике - мастер 54. 
дипломирани професор технике и информатике - мастер, 
55. дипломирани професор информатике и технике - мас-
тер, 56. професор основа технике и информатике, 57. про-
фесор географије и информатике, 58. мастер професор 
информатике и физике , 59. мастер професор информати-
ке и математике 60. дипломирани индустријски менаџер, 
61. мастер дизајнер медија у образовању.

ОСТАЛО: У радни однос може да буде примљено лице које 
има : одговарајуће образовање, психичку физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у 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 при-
мање или давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом утврђено дискримина-
торно понашање, држављанство Републике Србије, да зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно васпит-
ни рад. Уз пријаву на конкурс доставити: диплому однос-
но уверење одговарајућег степена и врсте образовања, 
(оверена фотокопија), уверење о држављанству Републи-
ке Србије, не старије од 6 месеци (оверена фотокопија), 
извод из матичне књиге рођених (на новом обрасцу), доказ 
о познавању српског језика, (признаје се диплома за кан-
дидате који су образовање стекли на српском језику), уве-
рење 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученицима 
кандидата који буду изабрани у ужи избор, врши надлежна 
служба за послове запошљавања - доказ о испуњености 
овог услова прибавља школа. Лекарско уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, а 
потребну документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи на горенаведену адре-
су, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији “ Послови “.

ПИРОТ

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
“Др ДРАГУТИН ГОСТУШКИ”

18300 Пирот, Вука Караџића 1

Наставник клавира
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, до повратка 

запосленог са неплаћеног одсуства, односно 
до 23.11.2018. године, за рад у матичној 

школи у Пироту

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом 
о раду („Службени гласник РС”, број 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - Одлука УС и 113/2017), 
кандидати морају испуњавати услове за пријем у радни 
однос утврђене чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/2017 
и 27/2018), и то: 1) да имају одговарајуће образовање; 2) 
да имају психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 139 
став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и 
васпитања; 4) држављанство Републике Србије; 5) знају 
српски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Услови из става 1 члана 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази 
о испуњености услова из става 1 тачке 1), 3)-5) члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања под-
носе се уз пријаву на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) 
овог члана пре закључивања уговора о раду. У погледу сте-
пена и врсте образовања, потребно је да кандидати имају 
одговарајуће високо образовање, предвиђено чланом 140 
Закона, и сходно члану 142 став 1 Закона - образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европски системом преноса бодова. 
Кандидат који је у току студија положио испите из педаго-
гије и психологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из члана 
142 став 1 Закона о основама система образовања и вас-
питања. У погледу степена и врсте образовања, односно 
одговарајућег високог образовања, сходно Правилнику о 
степену и врсти образовања наставника у основној музич-
кој школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 18/2013 
и 2/2017), наставу и друге облике образовно-васпитног 
рада у основној музичкој школи на Одсеку за класичну 
музику, могу да изводе лица, и то, наставник клавира: (1) 
дипломирани музичар, усмерење пијаниста; (2) дипломи-
рани музичар - пијаниста; (3) академски музичар пијани-
ста; (4) мастер музички уметник, професионални статус 
- клавириста. Приликом подношења пријаве на конкурс 
кандидат је обавезан да приложи следеће доказе: да има 
одговарајуће образовање (оверена фотокопија дипломе 
или уверење о дипломирању); уверење да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чла-
ну 139 став 1 тачка 3) Закона; доказ о испуњености услова 
из члана 142 став 1 Закона о основама система образовања 
- оверену фотокопију додатка дипломи из ког се види да 
је кандидат положио испите из педагогије и психологије 
или потврду факултета да је положио ове испите, однос-
но оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту или испиту за лиценцу, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају установи. Пријава са докази-
ма о испуњености услова огласа, као и са обавезним кон-
такт телефоном, подноси се на горенаведену адресу или у 
просторијама секретаријата школе у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији “Послови”, са назнаком 
“Пријава на конкурс”. По завршеном конкурсу документа-
ција се не враћа кандидатима. Неблаговремено поднете 
пријаве и пријаве без потребне тражене документације 
неће се разматрати. 

Наука и образовање

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ДЕЧЈА РАДОСТ”

18330 Бабушница, 7. бригаде 18
тел. 010/385-202

Васпитач установе
УСЛОВИ: основне струковне студије првог степена на сту-
дијском програму образовања васпитача деце предшколс-
ког узраста обима 180 бодова ЕСПБ у трајању од најмање 
3 године - VI/1 степен стручне спреме. Кандидат уз пријаву 
са кратком биографијом (CV) прилаже документацију у ове-
реним копијама: диплому о стеченој стручној спреми или 
уверење о дипломирању; уверење да се против њега не 
води кривични поступак, основни и виши суд; уверење о 
држављанству; трајни извод из МКР; копију личне карте; 
лекарско уверење; дозволу за рад васпитача, лиценцу; 
доказ из казнене евиденције прибавља установа. Прија-
ве слати на горенаведену адресу. За ближа обавештења 
обратити се на тел. 010/385-202. Рок за подношење пријава 
је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
“Послови”.

ОШ „ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ“
18330 Бабушница, 7. јули 26

тел. 010/385-021

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2018/2019. године - 31.8.2019. године

УСЛОВИ: завршена најмање средња школа; завршен про-
грам обуке за педагошке асистенте - 9 модула у трајању 196 
часова; да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и 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 про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Изабрани кандидат заснива радни однос на одређено вре-
ме, до краја школске 2018/2019. године - 31.8.2019. године. 
Радни однос заснива са пуним радним временом. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом досгављају шко-
ли. Уз пријаву на конкурс кандидати достављају доказе 
о испуњавању тражених услова у овереној фотоконији: 
доказ о одговарајућој стручној спреми и језику на коме су 
се школовали; сертификат о завршеном Програму обуке за 
педагошке асистенате у трајању од 196 часова - 9 моду-
ла; уверење да нису осуђивани за групу кривичиих дела 
из конкурса: уверење о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених/венчаних, саставни су део пријаве на кон-
курс. Уверење о психичкој, физичкој и здравствеиој спсо-
биости доставља изабрани кандндат, пре закључења уго-
вора о раду. Кандидати пријављени на конкурс у обавези 
су, да на основу обавештења школе, изврше проверу пси-
хофизичких способности за рад са ученицима по процеду-
ри Националне службе запошљавања. Рок за подношење 
пријава каидидата па конкурс је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији “Послови” Националне служ-
бе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Пријаве се достављају на горенаве-
дену адресу, са назнаком „За Конкурсну комисију“. 

ПОЖ АРEВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ” 

12316 Крепољин, Цара Лазара 84
тел/факс: 012/7642-190

e-mail: oskrep@ptt.rs
www.oskrepoljin.edu.rs

Наставник руског језика
са 77,78% радног ангажовања, на одређено 
време до преузимања запосленог, односно 
до коначности одлуке о избору кандидата 

по конкурсу за пријем у радни однос 
на неодређено време, а најкасније до 

31.08.2019. године

Наставник хемије
са 30% радног ангажовања, на одређено 
време до повратка запослене са вршења 

функције директора у првом мандату

Наставник физике
са 60% радног ангажовања, на одређено 

време до преузимања запосленог, односно 
до коначности одлуке о избору кандидата 

по конкурсу за пријем у радни однос 
на неодређено време, а најкасније до 

31.08.2019. године 

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања, и то: да има одговарајуће образовање у складу 
са чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/18 
др.закон) и у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи (“Службени гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17 и 3/17) за радно место за које конкури-
ше; да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело из члана 139 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања; да 
има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар који се налази на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја у делу „Ново на сајту”, и уз одштам-
пани пријавни формулар достављају школи следећу 
документацију: оверену фотокопију дипломе; уверење о 
држављанству (оригинал или оверену фотокопију); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотоко-
пију); доказ о знању српског језика и језика на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад у школи се доставља само 
уколико одговарајуће образовање није стечено на српском 
језику или на језику на којем се остварује образовно-вас-
питни рад, доказ да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(уверење издаје МУП), уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима дос-
тавља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
У поступку одлучивања о избору наставника и стручног 
сарадника Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона, у 
року од осам дана од дана истека рока за пријем пријава. 
Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од осам 
дана упућују се на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих посту-
пака. Уколико је већ извршена психолошка процена спо-
собности (у периоду од 6 месеци пре истека рока за пријаву 
на овај конкурс), кандидат ће у пријави назначити када и 
где је извршена процена. Конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана пријема резултата пси-
холошке процене способности за рад са децом и ученици-
ма. 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 је 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће бити разматране. Пријаве се достављају 
на адресу школе, са напоменом “За конкурс”. Контакт теле-
фон: 012/764-2190.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„14. ОКТОБАР“

12311 Мало Црниће

Васпитач
на одређено време до повратка запосленог 

са боловања преко 60 дана

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године, високо образовање стечено на студија-
ма првог степена (основне академске, односно струковне 
студије и специјалистичке струковне студије), студијама у 

трајању од три године или више образовање, о чему као 
доказ кандидати прилажу оверену копију дипломе о струч-
ној спреми васпитача. За радно место васпитача кандидати 
треба да доставе потврду високошколске установе којом се 
потврђује да имају образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова или оверен документ да су у току студија 
положили испите из педагогије и психологије, односно 
испит за лиценцу.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време до повратка запослене са 

боловања преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат мора да има више образовање, односно 
одговарајуће високо образовање на студијама првог степе-
на на којима је оспособљен рад са децом јасленог узрас-
та, средње образовање у складу са посебним законом, о 
чему као доказ прилаже оверену копију дипломе о стеченој 
стручној спреми медицинске сестре - васпитача.

ОСТАЛО: Уз оверену копију дипломе кандидати дос-
тављају: потписану биографију, оверену копију уверења 
о држављанству (не старије од 6 месеци), оверену копију 
извода из матичне књиге рођених, оригинал или оверену 
копију уверења о неосуђиваности (не старије од 6 месе-
ци). Сву наведену документацију кандидати достављају у 
року од 8 дана од дана објављивања, лично или на адре-
су установе. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
узимати у разматрање. Ближе информације о огласу могу 
се добити на телефон: 012/280-108. Конкурс за пријем у 
радни однос спроводи Конкурсна комисија коју ће директор 
именовати посебним решењем. Кандидати који буду иза-
брани у ужи избор биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом у НСЗ у Пожаревцу. Пријаве 
слати на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ”

12222 Браничево
тел. 012/666-412

e-mail: os.dugosevic@gmail.com

Наставник српског језика
на одређено време до повратка запосленог 

одсутног преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће висо-
ко образовање у складу са чл. 139 и чл. 140 ст. 1 тач. 1) 
и 2) и става 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр 88/2017 и 27/18 
-др. закони) - одговарајуће високо образовање стечено: на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
или на основним студијама у трајању од најмање 4 годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. год. и да има одговарајуће образо-
вање у складу са чл. 3 став 1 тачка 1 Правилника о степе-
ну 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); да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад; да поседује образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања, од најмање 30 бодова,од којих најмање по 6 бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ, сходно 
чл. 142 Закона.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да достави следећу докумен-
тацију: попуњен и одштампан пријавни формулар (налази 
се на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја - део ново), кратку био-
графију; оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми или уверење о стеченом високом образовању; 4. 

Наука и образовање
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уверење о држављанству (оригинал или оверену фотоко-
пију); извод из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рену фотокопију); уверење о неосуђиваности које издаје 
надлежна служба МУП-а; 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; 
уверење из високошколске установе о поседовању образо-
вања из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на или уверење о положеном стручном испиту за лиценцу 
или оверену фотокопију индекса о положеним испитима из 
наведених дисциплина. Фотокопије морају бити оверене и 
не старије од 6 месеци. Изабрани кандидат пре заснивања 
радног односа дужан је да достави лекарско уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства, 
а потребну документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом, достављају установи, у складу са чл. 154 
ст. 2 Закона. Неблаговремене пријаве, пријаве без доказа 
о испуњавању свих услова конкурса, као и пријаве са нео-
вереном документацијом неће се разматрати. Конкурс је 
отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве са потреб-
ном документацијом слати на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ”

12222 Браничево
тел. 012/666-412

e-mail os.dugosevic@gmail.com

Наставник физике
са 30% радног времена, на одређено време 
до повратка одсутног запосленог преко 60 

дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће висо-
ко образовање у складу са чл. 139 и чл. 140 ст. 1 тач. 1) 
и 2) и става 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр 88/2017 и 27/18 
-др. закони) - одговарајуће високо образовање стечено: на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
или на основним студијама у трајању од најмање 4 годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. год. и да има одговарајуће образо-
вање у складу са чл. 3 став 1 тачка 8 Правилника о степе-
ну 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); да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад; да поседује образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова,од којих најмање по 6 бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ, сходно чл. 142 
Закона.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да достави следећу доку-
ментацију: попуњени и одштампани пријавни формулар 
(налази се на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја-део ново), кратку 
биографију; оверену фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми или уверење о стеченом високом образовању; 
уверење о држављанству (оригинал или оверену фотоко-
пију); извод из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рену фотокопију); уверење о неосуђиваности које издаје 
надлежна служба МУП-а; 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; 
уверење из високошколске установе о поседовању образо-
вања из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на или уверење о положеном стручном испиту за лиценцу 
или оверену фотокопију индекса о положеним испитима из 
наведених дисциплина. Фотокопије морају бити оверене и 
не старије од 6 месеци. Изабрани кандидат пре заснивања 
радног односа дужан је да достави лекарско уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 

са децом и ученицима. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства, 
а потребну документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом, достављају установи, у складу са чл. 154 
ст. 2 Закона. Неблаговремене пријаве, пријаве без доказа 
о испуњавању свих услова конкурса, као и пријаве са нео-
вереном документацијом, неће се разматрати. Конкурс је 
отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве са потреб-
ном документацијом слати на адресу: ОШ „Вељко Дугоше-
вић“ Браничево, 12222 Браничево.

ПРИЈЕПОЉЕ

ОСНОВНА ШКОЛА “12. ДЕЦЕМБАР”
36310 Сјеница, Нова бб

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка радника са 
функције, а најдуже до 31.08.2019. године 

Професор разредне наставе
у ИО Дунишиће, на одређено време до 

повратка запослене са породиљског одсуства 
и одсуства са рада ради неге детета 

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме одговарајућег зани-
мања. Поред општих услова прописаних законом, потребно 
да испуњава услове из члана 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања да кандидат има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања у сладу са Правилником 
о степену и врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи (“Службени гласник РС - Про-
светни гласник”, 11/2012, 15/13, 2/2006, 10/2016, да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење доставља кандидат 
који буде изабран пре закључења уговора о раду), да зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно васпитни 
рад. Кандидати су дужни доставити следећу документа-
цију: диплому о завршеној школи, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству, лекарско уверење. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

СМЕДЕРЕВО

ОШ ”СВЕТИ САВА”
11300 Смедерево, Металуршка бб

тел. 026/663-999

Наставник немачког језика
са 50% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутне запослене до повратка 

на рад

Наставник хемије
са 60% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутне запослене до повратка 

на рад

УСЛОВИ: 1) одговарајуће високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије, или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године или на основним 
студијама од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године у скла-
ду са Правилником о врсти стручне спреме за рад настав-
ника у основној школи; 2) поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученицима; 3) 
неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну 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 оства-
рује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености усло-
ва из става 1 тачка 1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве 
на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Доказ о испуњености услова из 
става 1 тачка 5) доказује се тако што кандидат који није 
стекао средње, више или високо образовање на српском 
језику је у обавези да достави доказ да је положио испит 
из српског језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе. Потребно је да кандидати попуне пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 

и одштампаног заједно са потребном документацијом о 
испуњености услова доставе установи. Документа се дос-
тављају у оригиналу или овереним фотокопијама. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе и путем телефона: 026/663-
999 (секретар) или 026/663-990 (директор).

ОМШ „БОЖИДАР ТРУДИЋ“
11420 Смедеревска Паланка, 10. октобра 13

Наставник клавира
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, односно до 
повратка запослене са одсуства са рада 
ради посебне неге детета, најкасније до 

27.11.2018. године, за рад у ИО у Великој 
Плани

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања, однос-
но одговарајуће високо образовање прписано члана 140 
став 1 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр.88/17), стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, 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 интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; и то дипломи-
рани музичар-пијаниста, дипломирани музичар-усмерење 
пијаниста или мастер музички уметник - професионал-
ни статус клавириста; поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученицима; 
поседовање држављанства Републике Србије; неосуђива-
ност 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 родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију; непостојање дискриминаторног понашања на 
страни кандидата, утврђеног у складу са законом; знање 
српског језика, односно језика на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним формуларом доставља 
школи. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 
краћу биографију са одшатампаним формуларом; доказ о 
држављанству Републике Србије (уверење о држављан-
ству), оригинал или оверена фотокопија; извод из матичне 
књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија; оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; доказ о неосуђиваности; доказ о знању српског 
језика, осим за кандидате који су на српском језику стекли 
одговарајуће образовање. Све оверене фотокопије напред 
поменуте документације не смеју бити старије од 6 месе-
ци. Конкурс спроводи Конкурсна комисија. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве конкурсна комисија неће се узети у 
разматрање. Решење о избору кандидата конкурсна коми-
сија доноси у року од 8 дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни 
однос. Школа нема обавезу да кандидатима пријављеним 
на конкурс врате приложену документацију по конкурсу. 
Пријаве треба послати на горенаведену адресу. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле и преко телефона 026/317-490.

ГИМНАЗИЈА ВЕЛИКА ПЛАНА
11320 Велика Плана, Војводе Мишића 3

тел. 026/514-269, факс: 026/514-059
e-mail: gimplana@verat.net

Наставник немачког језика
са 90% радног времена, на одређено време 

ради замене запослене на породиљском 
одсуству

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања, и то: 
да има одговарајуће образовање према Правилнику о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних сарадника 

Наука и образовање
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и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017 и 11/2017): 
за наставника немачког језика: професор, односно дипло-
мирани филолог за немачки језик и књижевност; профе-
сор немачког језика и књижевности и италијанског језика; 
мастер филолог (студијски програм или главни предмет, 
односно профил Немачки језик и њижевност); мастер 
професор језика и књижевности (студијски програм или 
главни предмет, односно профил Немачки језик и књижев-
ност); да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 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 про-
тив 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-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преузима са интер-
нет странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, кандидати достављају потребну документацију у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандида-
ти су дужни да поднесу уз пријаву на конкурс: кратку био-
графију; оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми или уверења о стеченом високом образовању, ако 
диплома није уручена; уверење о неосуђиваности; уве-
рење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију); уверење (потврду) о образовању из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечених 
у току студија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова 
или оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту. Кандидат који буде изабран дужан је да пре закљу-
чења уговора о раду достави лекарско уверење. Пријаве 
слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти на телефон 026/514-059.

ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
11300 Смедерево, Ђуре Даничића 84

тел. 026/4617-380

Наставник информатике и рачунарства
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, до престанка 
функције помоћника директора, за 50% 

норме

УСЛОВИ: 1. занимање - једно од наведених: професор, 
односно дипломирани професор (са завршеним основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године у области информатике, математике, физике, 
електротехнике, машинства или техничког образовања); 
професор, односно дипломирани професор (са завршеним 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, двопредметне студије, где је један 
предмет обавезно информатика; дипломирани математи-
чар, дипломирани физичар, дипломирани информатичар 
(сви смерови и одсеци, са завршеним основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године); дипломирани инжењер (са завршеним основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године у области информатике, информационих тех-
нологија, организационих наука, електротехнике и рачу-
нарске технике; дипломирани економиста (са завршеним 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године у области информатике); мастер 
професор у области информатике, математике, физике, 
електротехнике, машинства; мастер професор (двопре-
дметне студије), где је један предмет обавезно информати-
ка; мастер математичар, мастер физичар, мастер информа-
тичар (свих смерова и одсека); мастер инжењер у области 
информатике, информационих технологија, организацио-
них наука, електротехнике или рачунарске технике; мас-
тер економиста у области информатике; мастер дизајнер 
медија у образовању; мастер библиотекар-информатичар; 
мастер професор предметне наставе (претходно завршене 

студије првог степена из области информатике, информа-
ционих технологија, математике, физике, организационих 
наука, електротехнике или рачунарске технике). Лица 
која су стекла академско звање мастер морају да имају у 
оквиру завршених основних академских студија положено 
најмање пет испита из информатичких предмета, од тога 
најмање један из области Програмирање и два предмета из 
једне или две следеће области - Математика или Теоријско 
рачунарство. 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 прописима које су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године, савла-
дало програм рачунарства и информатике у трајању од нај-
мање четири семестра. Уколико школа преузимањем или 
конкурсом не заснује радни однос са лицем које испуњава 
услове из ст. 1-3. ове тачке, наставу и друге облике обра-
зовно-васпитног рада за предмет Информатика и рачунар-
ство може да изводи и: мастер учитељ, који је током сту-
дија остварио 90 ЕСПБ бодова из области информатике и 
рачунарства; лице које је стекло стручни назив струковни 
специјалиста, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 7. октобра 2017. године, ако у оквиру завршених 
студија има положено најмање пет информатичких пред-
мета (од тога најмање један из области Програмирање и 
најмање два предмета из једне или две следеће области 
- Математика или Теоријско рачунарство). Испуњеност 
услова из ове тачке утврђује министарство надлежно за 
послове образовања, на основу наставног плана и програ-
ма студија, односно студијског програма. 2. Поседовање 
психичке, физичке и здравствене способност 3. Неосуђи-
ваност правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца или да нису правоснажном пресудом осуђива-
ни за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, или родоскрнављење, за крив.дело примање 
мита или давање мита, за крив.дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и за које није, у складу са законом утврђено дискрими-
наторно понашање, 4. држављанство Републике Србије, 
5. да зна српски језик. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, а заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом Школи достављају: 1 радну биографију, 
2. уверење о држављанству или извод из матичне књи-
ге рођених, 3. диплому или уверење о стеченом образо-
вању, 4. уверење о неосуђиваности које издаје надлежна 
полицијаска управа, 5. 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 фотоко-
пије (овера не сме бити старија од 6 месеци). Уверење о 
држављанству и о неосуђиваности не сме бити старије 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 докумена-
та, неће се узимати у разматрање. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе, лично или 
телефоном: 026/4617-380.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ВЛАДА ОБРАДОВИЋ КАМЕНИ”

22410 Пећинци, Школска 6
тел. 022/436-052

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање и то: да има образо-
вање стечено на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије ), односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године, или 
на студијама првог степена (основне академске, основне 
струковне, специјалистичке струковне студије), студијама 
у трајању од три године или вишим образовањем - васпи-
тач; мора имати образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва; да кандидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност 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 малолет-
ног 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на коме се остварује васпитно-образовни 
рад. Кандидати су дужни да попуне формулар за пријаву 
на конкурс који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз 
одштампани и попуњен формулар потребно је приложити: 
радну и личну биографију са адресом и контакт телефо-
ном - CV; оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; доказ издат од стране одговарајуће високошколске 
установе да има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова, 
односно уверење или други одговарајући документ да је у 
току студија положио испите из педагогије и психологије 
или доказ о положеном стручном испиту, односно поло-
женом испиту за лиценцу. оригинал или оверена фотоко-
пија извода из казнене евиденције из МУП-а (не старијег 
од 6 месеци) да кандидат није осуђиван, правоснажном  
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примање мита или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству, не старијег од 6 месеци; доказ о знању 
српског језика на коме се остварује васпитно-образовни 
рад (кандидат који није стекао одговарајуће образовање 
на српском језику, потребно је да достави уверење да је 
положио испит из српског језика са методиком, по програ-
му одговарајуће високошколске установе); извод из матич-
не књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију (нови 
образац са холограмом - трајно важење). Доказ да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом (лекарско уверење) прибавља се пре закљу-
чивања уговора о раду. Изабрани кандидат је дужан пре 
закључивања уговора о раду да исто достави. Рок  за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови” НСЗ. Непотпуне, неуредне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Пријаве се подносе 
на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс” 
или доставити лично у секретаријат установе. Информа-
ције о конкурсу могу се добити у предшколској установи и 
на телефон: 022/436-052, радним даном од 08.00 до 14.00 
часова.

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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СУБОТИЦА

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА СУБОТИЦА

24000 Суботица, Марка орешковића 16

Сарадник у настави за ужу научну 
област Машинско инжењерство, за 

извођење наставе на акредитованим 
студијским програмима

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент мастер академских студија или специја-
листичких академских студија или студент мастер струков-
них студија или специјалистичкиих струковних студија , 
који је студије првог степена студија завршио са просеч-
ном оценом најмање 8. Ближи услови утврђени су чланом 
83 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС” број 
88/2017 и 27/2018 - др. закон) и чланом 37 Статута Високе 
техничке школе струковних студија у Суботици. Уз пријаву 
на конкурс кандидат подноси: биографију са подацима о 
досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе о завр-
шеним студијама првог степена, доказ о статусту студен-
та дипломских академских или специјалистичких студија, 
доказ о укупној просечној оцени на студијама првог степе-
на, списак радова као и саме радове (на захтев Комисије),  
уверење о држављанству, извод из књиге рођених, доказ 
да није осуђиван (прибавља се у МУП-у) и доказ да није под 
истрагом (прибавља се у суду).

Асистент за ужу научну област 
Машинско инжењерство, за извођење 
наставе на акредитованим студијским 

програмима
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је сваки од прет-
ходних студија завршио са просечном оценом најмање 8 
и који показује смисао за наставни рад. Ближи услови 
утврђени су чланом 84 Закона о високом образовању  („Сл. 
гласник РС” број 88/2017 и 27/2018 - др. закон) и чланом 
37 Статута Високе техничке школе струковних студија у 
Суботици.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: биогра-
фију са подацима о досадашњем раду; оверену фотокопију 
дипломе о завршеним претходним студија; доказ о статусту 
студента докторских студија и доказ о просечној оцени на 
сваком од претходних степена студија; списак радова као 
и саме радове (на захтев Комисије); уверење о држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених; доказ да није осуђи-
ван (прибавља се у МУП-у) и доказ да није под истрагом 
(прибавља се у суду). Ближи услови утврђени су чланом 
84 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС” број 
88/2017 и 27/2018 - др. закон) и чланом 37 Статута Високе 
техничке школе струковних студија у Суботици. Пријаву са 
доказима о испуњавању услова конкурса доставити Секре-
таријату школе, на адресу: Висока техничка школа струков-
них студија, Марка Орешковића 16, Суботица, у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
24210 Бајмок, Трг маршала Тита 1

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања 
из члана 140 став 1 тач. 1) и 2) Закона о основама система 
образовања и васпитања - стечено: на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) или на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године, да има одговарајуће образовање у складу са 
члана 2 став 1 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018) - про-
фесор разредне наставе, професор педагогије са претход-
но 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, 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 и 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад, нео-
суђиваност 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 кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но 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 дискримина-
торног понашања на страни кандидата, утврђеног у скла-
ду са законом.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садр-
жи: доказ о држављанству (уверење о држављанству, 
односно извод из матичне књиге рођених), оверен пре-
пис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ 
о знању српског језика и језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на тим језицима), оверен препис/фото-
копију документа о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту, доказ о неосуђиваности и о непостојању 
дискриминаторног понашања. Пријаве на конкурс слати на 
горенаведену адресу. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
24000 Суботица, Београдски пут 126

Физика
на мађарском наставном језику, са 28% 

радног времена, на одређено време, замена 
запосленог преко 60 дана 

УСЛОВИ: VII степен стучне спреме, професор физи-
ке, дипломирани физичар, дипломирани астрофизичар, 
дипломирани инжењер физике, смер индустријска физи-
ка, дипломирани физичар за општу физику, дипломира-
ни физичар за примењену физику, професор физике за 
средњу школу, дипломирани физичар - истраживач, дипло-
мирани физичар за теоријску и експерименталну физику, 
дипломирани физичар за примењену физику и информа-
тику, дипломирани физичар - медицинске физике, дипло-
мирани професор физике - мастер, дипломирани физичар 
- мастер, дипломирани физичар - мастер физике - метеоро-
логије, дипломирани физичар - мастер физике - астроно-
мије, дипломирани физичар - мастер медицинске физике, 
дипломирани професор физике - хемије - мастер, дипло-
мирани професор физике-информатике - мастер, дипломи-
рани физичар - професор физике - мастер, дипломирани 
физичар - теоријска и експериментална физика - мастер, 
дипломирани физичар - примењена и компјутерска физи-
ка - мастер, дипломирани физичар - примењена физика и 
информатика - мастер, мастер физичар, мастер професор 
физике. Лице из тачке 14) које је стекло академско звање 
мастер мора имати претходно завршене основне академ-
ске студије на студијским програмима из области физике. 
Уколико школа конкурсом не заснује радни однос са лицем 
које испуњава услове, наставу и друге облике образов-
но-васпитног рада за предмет Физика може да изводи и: 
професор физике - хемије; дипломирани физичар - инфор-
матичар, дипломирани физико-хемичар, дипломирани 
инжењер електротехнике, смер техничка физика, дипло-
мирани астроном, смер астрофизика. 

Здравствена нега
са 27% радног времена, на мађарском 

наставном језику, на одређено време, замена 
запосленог преко 60 дана 

УСЛОВИ: VI-VII/1 степен стручне спреме: виша медицинска 
сестра - техничар, струковна медицинска сестра, организа-
тор здравствене неге, специјалиста струковна медицинска 
сестра, дипломирана медицинска сестра, мастер медицин-
ска сестра, виша медицинска сестра општег смера, виша 
медицинска сестра интернистичког смера, виша медицин-
ска сестра хируршког смера, виши медицински техничар, 
дипломирани организатор здравствене неге, дипломирани 
организатор здравствене неге - мастер, мастер организа-
тор здравствене неге, мастер професор предметне наставе 
(претходно завршене основне академске студије у области 
здравства). Лице за ово радно место треба да има претход-
но стечено средње образовање у подручју рада Здравство 
и социјална заштита. 

Прва помоћ
са 28% радног времена, на мађарском 

наставном језику, на одређено време замена 
запосленог преко 60 дана 

УСЛОВИ:: VI- VII/1 степен стручне спреме: доктор медици-
не, доктор стоматологије, специјалиста доктор медицине, 
одговарајуће специјализације, виша медицинска сестра, 
виша медицинска сестра - техничар, виша медицинска сес-
тра општег смера, виша медицинска сестра интернистичког 
смера, виша медицинска сестра хируршког смера, виши 
медицински техничар, виша медицинска сестра, струковна 
медицинска сестра, организатор здравствене неге, специја-
листа струковна медицинска сестра, дипломирана меди-
цинска сестра, мастер медицинска сестра, дипломирани 
организатор здравствене неге,дипломирани организатор 
здравствене неге - мастер, мастер организатор здравстве-
не неге, мастер професор предметне наставе (претходно 
завршене основне академске студије у области здравства). 
Лице за ово радно место под тач. (4)-(19) ове тачке треба 
да има претходно стечено средње образовање у подручју 
рада Здравство и социјална заштита.

ОСТАЛО: Кандидат мора да испуњава услове за заснивање 
радног односа прописане чл. 139 и чл. 140 став 1 Закона о 
основама образовања и васпитања, а то су: одговарајуће 
високо образовање у складу са чл. 140 став 1 Закона: на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
,на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године, да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, да 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, држављанство 
Републике Србије, да зна српски језик и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад. Члан 141 став 3 Закона 
регулише да, изузетно, послове наставника уметничких и 
стручних предмета у музичкој школи и одређених стручних 
предмета у стручној школи, за које се не образују настав-
ници са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 
2 овог закона, може да обавља и лице са одговарајућим 
образовањем из члана 140 став 3 овог закона, односно 
средњим образовањем. Члан 140 став 3 Закона регулише 
да изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са стече-
ним одговарајућим високим образовањем на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем. Правилником о 
степену и врсти образовања наставника из општеобразов-
них 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 и 13/2018) про-
писује се степен и врста образовања наставника из опште-
образовних предмета, стручних сарадника и васпитача у 
стручним школама за сва подручја рада, и то за стицање 
средњег образовања и васпитања у трогодишњем и чет-
ворогодишњем трајању. Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада здравство 
и социјална заштита (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 21/2015, 11/2016 и 13/2018) прописује се степен и врста 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада Здрав-
ство и социјална заштита и то за стицање образовања у 
трајању од две године и за средње образовање и васпи-
тање у трогодишњем и четворогодишњем трајању. Канди-
дат је дужан да уз попуњени пријавни формулар, који се 
преузима на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs) 
на конкурс достави: оверену копију доказа о стеченом одго-
варајућем високом образовању у складу с чл. 140 Закона, 
уверење из казнене евиденције МУП-а да лице није осуђи-
вано, у складу са чл. 139 став 1 тачка 3) Закона , оригинал 
или оверену копију уверења о држављанству Републике 
Србије, оверену копију доказа да зна српски и мађарски 
језик, (оверена копија дипломе о завршеној средњој шко-
ли, вишој школи или факултету на српском/мађарском 
језику или уверење о положеном испиту из српског/мађар-
ског језика по програму одговарајуће високошколске уста-
нове), биографију са прегледом радних ангажовања. Уко-
лико је кандидат стекао одговарајуће високо образовање 
из члана 140 став 1 Закона на српском језику , сматра се 
да је достављањем овог доказа, доставио и доказ да зна 
српски језик. 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 служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Након психолошке процене конкурсна комисија 
обавиће разговор са кандидатима који се налазе на листи 

Наука и образовање
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САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос 
и доноси решење о избору кандидата. Изабрани кандидат 
доставља лекарско уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима пре закључења 
уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Копије доказа које се под-
носе при конкурисању оверавају се од стране надлежног 
органа, у супротном, неће се узети у разматрање. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве доставити на адресу: Средња медицинска школа, 
24106 Суботица, Београдски пут 126, са назнаком: „Конкурс 
за радно место”.

ШАБАЦ

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ У ШАПЦУ

15000 Шабац, Добропољска 5

Наставник у звању вишег предавача за 
ужу област Филолошке науке - језик и 

књижевност
на одређено време време од 5 година

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на 
студијама трећег степена (докторске академске студије) 
по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005. године објављени радови у научној/струч-
ној области за коју се бира; способност за наставни рад 
(педагошко искуство у високом образовању или позитивна 
оцена јавног предавања за кандидате који немају педагош-
ког искуства). Остали услови су утврђени општим актима 
школе.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да под-
несу: 1) биографију - са свим битним подацима; подацима о 
ангажовања у развоју наставе и развоју других делатности 
Школе; 2) доприносу у настави (осим ако се први пут бира у 
звање наставника), подацима о доприносу стручној, академ-
ској и широј заједници, другим подацима за које кандидат 
сматра да су битни; подацима о педагошком раду кандидата 
(осим ако се први пут бира у звање наставника), подаци-
ма о обезбеђивању научно-наставног подмлатка (осим ако 
се први пут бира у звање наставника); 3) списак објавље-
них научних и стручних радова (монографије, уџбеници, 
скрипте, збирке намењене студентима, као и широј струч-
ној јавности) - припремљена и написана по општим библи-
ографским принципима; саме радове, одговарајуће потвр-
де у оригиналу или овереној копији, као и друге доказе о 
испуњености услова за избор у звање наставника утврђе-
не конкурсом; 4) доказе: извод из књиге рођених, односно 
извод из књиге венчаних (ако је кандидат ступањем у брак 
променио личне податке), уверење о држављанству РС, у 
оригиналу или овереној фотокопији; оверене фотокопије 
диплома о завршеном I, II или III степену високог образо-
вања или VII/1, VII/2 или VIII нивоу образовања стечено 
на акредитованом студијском програму и акредитованој 
високошколској установи или решење о нострификацији 
дипломе стечене у иностранству (ако кандидату, до тре-
нутка подношења пријаве није издата диплома, подноси се 
уверење о завршетку студија у овереној фотокопији, осим 
за нострификацију дипломе; доказе о изборима у настав-
но и научно звање, ако је кандидат био биран у наставно и 
научно звање; потврде, уверења уговори, решења и друге 
исправе издате од научних, стручних и других надлежних 
организација, организатора научних, стручних и уметничких 
скупова, организатора пројеката, научних, стручних и умет-
ничких часописа, високошколских установа за сваки податак 
наведен у пријави који се односи на научноистраживачки, 
уметнички, стручни и професионални допринос; допринос 
у настави; допринос стручној, академској и широј заједници; 
доказе о чланству у релевантним организацијама; доказ да 
кандидат није осуђиван (члан 72. Закона о високом образо-
вању); друге доказе за које учесник конкурса сматра да су 
битни. За кандидате који се први пут бирају у звање настав-
ника, а немају педагошко искуство у раду са студентима, 
способност за наставни рад оцењује се на основу квалитета 
посебног јавног предавања (приступног) коме присуствују 
чланови комисије за писање реферата (извештај Лице заду-
жено за давање обавештења о јавном конкурсу је Ана Пејић, 
телефон: 015/342-172. Пријаве на конкурс подносе се у року 
од 15 дана од дана објављивања, на адресу: Висока шко-
ла струковних студија за васпитаче у Шапцу, Добропољска 
5. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
обзир и разматрати.

ВАЉЕВО

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЛЕПТИРИЋ”

14224 Лајковац, Светог Саве 9
тел. 014/3431-066, 3432-366

Васпитач
УСЛОВИ: Послове васпитача може обављати лице које 
има одговарајуће више образовање, односно одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије, 
мастер струковне студије) и специјалистичке струковне сту-
дије по прописима који су уређивали високо образовање у 
периоду од 10. септембра 2005. године до 7. октобра 2017. 
године; 2) на основним студијама и трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 3) на студија-
ма првог степена (основне струковне студије, основне ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од три године или одговарајуће више 
образовање. Кандидат мора да испуњава услове пропи-
сане чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 од 29.09.2017. 
године и 27/2018 - др.закони). Уз пријаву поднети: фото-
копију дипломе о стеченом образовању; уверење о 
држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге 
рођених; уверење да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 човеч-
ности 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 положеном испиту за лиценцу - лиценца (оверена 
копија) и попуњен пријавни формулар. Доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствене способности дос-
тавља се пре закључења уговора о раду. Фотокопије доку-
мената морају бити оверене, а документација не старија од 
6 месеци. Пријаве са потребном документацијом доставити 
на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс”.

ОШ “СЕСТРЕ ИЛИЋ”
14000 Ваљево, Милована Глишића 45

тел. 014/221-392

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано лице 
које 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. 88/2017) 
и Правилником о ближим условима за избор директора 
установа образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 
108/2015) и то: 1) да је стекло одговарајуће образовање: 
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 или студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука (предходно завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета); или б) 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10.09.2005. године; 2) испуњава услове за наставника 
основне школе, односно за педагога и психолога школе; 
3) има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 4) није осуђивано правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив 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 није правоснажно осуђиван за привред-
ни преступ у вршењу раније дужности, против кога није 
покренут кривични поступак доношењем наредбе о спро-
вођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није пре-

дходила истрага или доношењем решења о одређивању 
притвора пре подношења оптужног предлога за наведена 
кривична дела; 6) да има држављанство Републике Србије; 
7) да има дозволу за рад за наставника, стручног сарадни-
ка; 8) да има обуку и положен испит за директора устано-
ве; 9) најмање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; 10) зна српски језик. Изабрани кандидат који 
нема положен испит за директора, дужан је да га положи у 
року од две године од ступања на дужност. Изузетно, ако се 
на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим 
образовањем из члана 140 став 1 и 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања дужност директора 
може да обавља и лице које има образовање из члана 140 
став 3 закона за наставника основе школе, дозволу за рад 
наставника и стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора и најмање десет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања након стеченог одго-
варајућег образовања. Уз пријаву на конкурс (својеручно 
потписану) учесници конкурса достављају следећу доку-
ментацију којом доказују да испуњавају прописане усло-
ве: биографске податке са прегледом кретања у служби; 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; оверену фотокопију документа о положеном 
испиту за лиценцу односно стручном испиту за наставни-
ка, педагога или психолога (дозвола за рад); уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од шест месе-
ци од дана подношења пријаве); извод из матичне књиге 
рођених са холограмом (оригинал или оверену фотоко-
пију); уверење из надлежне службе МУП-а да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
наведена у условима за избор директора, издато након 
објављивања конкурса; уверења основног суда да против 
кандидата није покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице 
којој није предходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре подоношења оптужног предло-
га - за наведена кривична дела, издато након објављивања 
конкурса; уверење привредног суда да није правоснажно 
осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности, 
издато након објављивања конкурса; доказ о знању срп-
ског језика (осим кандидата који су одговарајуће образо-
вање стекли на српском језику) и уколико кандидат није 
стекао одговарајуће образовање на српском језику у обаве-
зи је да достави доказ да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе; потвр-
ду о радном стажу на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања (оригинал); 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима (не старије од шест месеци 
од датума објаве конкурса, оригинал или оверена фото-
копија); доказ о резултатима стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања (само кандидати 
који су предходно обављали дужност директора установе); 
програм рада за време трајања мандата; оверену фотоко-
пију уверења о положеном испиту за директора установе 
(уколико га кандидат поседује); извештај просветног савет-
ника као доказ о резултату стручно педагошког надзора у 
раду кандидата (уколико нема, кандидат доставља краћу 
изјаву на околност разлога недостављања извештаја); 
доказе о својим стручним и организационим способнос-
тима (необавезно). Рок за пријављивање кандидата је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити разматране. Благовременом 
пријавом на конкурс сматра се пријава која је непосредно 
предата школи пре истека рока утврђеног у конкурсу или је 
пре истека тог рока предата пошти у облику препоручене 
пошиљке. Ако последњи дан рока пада у недељу или на 
дан државног празника или у неки други дан кад школа не 
ради, рок истиче истеком првог наредног радног дана. Пот-
пуном пријавом сматра се пријава која садржи све прилоге 
који се захтевају у конкурсу. Пријаве се достављају непо-
средно секретаријату школе или поштом на горе наведену 
адресу са назнаком: „Конкурс за директора“. Информације 
се могу добити у секретаријату на телефон: 014/221-392.

ВРАЊЕ

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

тел. 017/474-733

Психолог
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чл. 24 
став 1 Закона о раду („Сл. гл. РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13 и 75/14 и 13/2017), треба да испуњава и посебне 
услове предвиђене чл. 139 став 1 тач. 1, 2, 3, 4 и 5 и лице 
од 1-4 и чл. 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гл. РС”, бр. 88/17 - даље - закон, и посебне 
услове предвиђене Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гл. РС - Просветни гласник” бр. 15/2013, 2/16, 10/16, 

Наука и образовање
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23/17 и 13/18). Уз пријаву на конкурс доставити: кратку 
биографију - потписану; оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем високом образовању, чл. 140 Зако-
на); оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, 
не старију од 6 месеци; оверену фотокопију уверења о 
држављанству, не старије од 6 месеци; потврду да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; доказ о познавању српског 
језика подноси кандидат који образовање није стекао на 
српском језику. Кандидат који буде изабран дужан је да 
пре закључења уговора о раду достави уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима не старије од 6 месеци. Проверу психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима вршиће Нацио-
нална служба за запошљавање применом стандардизова-
них поступака а пре доношења одлуке о избору. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства. Пријаве на конкурс са потребним 
документима, заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом се достављају у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса на горенаведену адресу. Благовременом пријавом 
сматраће се она пријава која је предата у року утврђеном 
конкурсом. Потпуном пријавом сматраће се пријава која 
у прилогу садржи документа којима кандидат доказује да 
испуњава услове у конкурсу. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће разматрати.

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНО-
ВЕТЕРИНАРСКА ШКОЛА
“СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ”

17500 Врање, Браће Рибникар бб
тел. 017/404-366

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава 
услове прописане члановима 122, 139 и 140 ст. 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/17 и 27/18- др. закони). За директора школе 
може бити изабрано лице које има одговарајуће високо 
образовање стечено на: студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке 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, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; да испуњава услове за наставника школе 
у подручју рада - пољопривреда, производња и прерада 
хране, за педагога и психолога школе; да има дозволу за 
рад (лиценцу) за наставника, васпитача и стручног сарад-
ника; обуку и положен испит за директора установе у року 
од 2 године од дана ступања на дужност; да има најмање 
осам година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 човеч-
ности 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. Комисија за избор директора цениће и доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника) као доказ о резултатима 
стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег 
вредновања, ако је кандидат предходно обављао дужност 
директора школе.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биографске подат-
ке, односно радну биографију; оверен препис/оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању; оверен препис уверења о положеном испиту 

за лиценцу, односно стручном испиту (дозволи за рад); обу-
ку и положен испит за директора (пријава се неће сматрати 
непотуном, јер програм обуке за директора школе и пра-
вилник о полагању испита за директора ступио је на снагу 
25.08.2018. године, па ће изабрани кандидат бити у оба-
вези да положи испит за директора у року који предвиђа 
закон; потврду да има најмање 8 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања (не старије од 6 месеци); лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци); уве-
рење надлежног суда да против кандидата није покренут 
кривични поступак, донета наредба о спровођењу истраге 
(не старије од 6 месеци); уверење надлежне ПУ-МУП-а, да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за наведе-
на кривична дела из чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (не старије од 6 месеци); 
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених (не старије од 
6 месеци); оквирни план и програм рада директора школе 
за време трајања мандата од 4 године, као и остала доку-
мента која могу послужити као доказ о стручним и органи-
заторским способностима; доказ о резултату стручно-педа-
гошког надзора и оцену спољашњег вредновања, уколико 
се на конкурс пријављује лице које је предходно обављало 
дужност директора установе; доказ да зна језик на којем се 
остварује образовно -васпитни рад, уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику. Пријаве са потреб-
ном документацијиом достављају се у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу, са 
назнаком “Пријава по конкурсу за директора“, лично или 
поштом. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узе-
ти у разматрање, као ни фотокопије докумената које нису 
оверене од стране надлежног органа (јавног бележника, 
органа градске или општинске управе, суда). Ближа оба-
вештења могу се добити у секретаријату школе, на теле-
фон 017/404-366, радним даном од 9.00 до 13.00 часова.

ВРШАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЧАРОЛИЈА”

26300 Вршац, Ђуре Јакшића 3
тел. 013/831-700

Сарадник - медицинска сестра за 
превентивну здравствену заштиту и 

негу
на одређено време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства ради неге 

детета

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат 
који има: одговарајуће средње образовање здравствене 
струке - општег или педијатријског смера у трајању од 
четири године, положен стручни испит (лиценцу за рад), 
три године рада у струци, знање рада на рачунару и посе-
дује организационе способности; има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом; није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 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 родоскрвнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; има држављанство Републике 
Србије. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разма-
трање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 
пријавни формулар са интернет сајта Министарства про-
свете, 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/оверену копију уверења о неос-
уђиваности. Лице задужено за давање обавештења о јав-
ном конкурс: дипл. правник Миљана Ђура, секретар Уста-
нове, контакт телефон: 013/831-700. Пријаве треба слати 
на адресу: Предшколска установа „Чаролија”, Вршац, Ђуре 
Јакшића 3.

ОШ „ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ”
26300 Вршац, Жарка Зрењанина 114 

тел. 013/834-509, 834-573

Наставник математике
на одређено време до преузимања 

запосленог, односно до коначности одлуке 
о избору кандидата по конкурсу, за пријем у 
радни однос на одређено време, а најкасније 
до 31. августа 2019. године, са 22% радног 

времена

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице 
које, поред општих услова предвиђених Законом о раду, 
испуњава и посебне услове прописане одредбом чл. 139 
и 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гл. РС” бр. 88/2017 и 27/2018), и то: 1) да има 
одговарајуће образовање које је прописано Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени гласник 
РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017): професор матема-
тике; дипломирани математичар; дипломирани матема-
тичар за теоријску математику и примене; дипломирани 
математичар за рачунарство и информатику; дипломи-
рани математичар-информатичар; професор математике 
и рачунарства; дипломирани математичар за математику 
економије; професор информатике-математике; дипло-
мирани математичар-астроном; дипломирани матема-
тичар-примењена математика; дипломирани матема-
тичар-математика финансија (са изборним предметом 
Основи геометрије); дипломирани информатичар; мас-
тер математичар; мастер професор математике; мастер 
професор математике и физике; мастер професор мате-
матике и информатике; мастер професор математике и 
физике; мастер професор математике и информатике; 
дипломирани професор математике-мастер; дипло-
мирани математичар-мастер; дипломирани инжењер 
математике-мастер (са изборним предметом Основи 
геометрије); дипломирани математичар-професор мате-
матике; дипломирани математичар-теоријска матема-
тика; дипломирани инжењер математике (са изборним 
предметом Основи геометрије); професор хемије-мате-
матике; професор географије-математике; професор 
физике-математике; професор биологије-математике; 
професор математике-теоријско усмерење; професор 
математике-теоријски смер; дипломирани математичар 
и информатичар; дипломирани математичар-механичар; 
лица која су стекла академско звање мастер, односно 
дипломирани-мастер, треба да имају завршене основне 
академске студије на студијским програмима из области 
математике или примењене математике ( са положеним 
испитом из предмета геометрија или основи геометрије) 
или двопредметне наставе математике и физике, однос-
но математике и информатике; 2) има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна језик на коме се остварује васпитно-об-
разовни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете. 
Потребну документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи, и то: доказ о одго-
варајућем образовању (диплому); доказ да нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторско понашање ( уверење 
из МУП-а, не старије од 6 месеци), доказ о држављанству 
(уверење које није старије од 6 месеци), доказ о позна-
вању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад 
(уколико кандидат није стекао средње,више или високо 
образовање на српском језику у обавези је да достави 
доказ да је положио испит из српског језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе) и извод МКР 
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(са холограмом). Доказ о испуњености услова под ред-
ним бројем 2 (лекарско уверење), кандидат прилаже пре 
закључења уговора о раду. Докази који се прилажу морају 
бити у оригиналу или оверени преписи/фотокопије. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу, са 
назнаком „Пријава на конкурс”.

Спремачица 
на одређено радно време до преузимања 

запосленог, односно до коначности одлуке 
о избору кандидата по конкурсу, за пријем у 
радни однос на одређено време, а најкасније 

до 31. августа 2019. године

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице 
које, поред општих услова предвиђених Законом о раду: 
1) поседује одговарајуће образовање, основно образо-
вање; 2) има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање 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 човечно-
сти 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) има држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те. Потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом, достављају школи, и то: доказ 
о одговарајућем образовању (диплому); доказ да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрнављење, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторско пона-
шање ( уверење из МУП-а, не старије од 6 месеци), доказ 
о држављанству ( уверење које није старије од 6 месеци) 
и извод МКР (са холограмом). Доказ о испуњености усло-
ва под редним бројем 2 (лекарско уверење), кандидат 
прилаже пре закључења уговора о раду. Докази који се 
прилажу морају бити у оригиналу или оверени препи-
си/фотокопије. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати 
на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на кон-
курс”. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и путем телефона 013/834-573.

ЗАЈЕЧАР

СРЕДЊА ШКОЛА
„БРАНИСАЛАВ НУШИЋ“

18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5
тел. 018/830-525

I Наставник предметне наставе - 
француски језик

на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, због породиљског 

одсуства и одсуства ради неге детета

II Наставник предметне наставе - 
француски језик

са 22,22% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана, због породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: Поред општих услова из Закона о раду за 
заснивање радног односа, кандидат мора да испуњава 
посебне услове прописане чл. 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник”, 
бр. 88/17 и 27/18): да има одговарајући степен и врсту 
стручне спреме сагласно чл. 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и важећем Правилнику 
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у гимназији и Правилнику о 

врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична 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 про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да је држављанин Републике Србије; 
да зна српски језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документа-
цију заједно са одштампаним формуларом доставља 
школи. Уз пријавни формулар кандидат доставља сле-
дећу документацију: доказ о стручној спреми (оверена 
копија дипломе), уверење о држављанству не старије од 
6 месеци (оргинал или оверену копију), извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену копију), уверење 
о неосуђиваности не старије од 6 месеци. Уколико канди-
дат није стекао образовање на српском језику доставља 
доказ (уверење или потврду) да је положио испит из 
српског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе. Доказ о здравственој способности за рад са 
ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. 
Пријаве на конкурс са потребном документацијом доста-
вити поштом или лично на горенаведену адресу, са наз-
наком „За конкурс I” или „За конкурс II” (у зависности да 
ли кандидат конкурише за наставника предметне наста-
ве - француски језик са 100% или 22,22%), у року од 8 
дана од објављивања конкурса у публикацији “Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве Конкурсна коми-
сија неће разматрати.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ГИМНАЗИЈА ЗАЈЕЧАР

19000 Зајечар, Кнегиње Љубице 5

Оглас објављен у публикацији “Послови” број 794 
од 12.09.2018. исправља се у следећем: 

1) уместо: „наставник музичке културе са 50% 
радног времена, ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана”, треба да стоји: „наставник музичке 

културе са 50% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана”;

2) уместо: „наставник рачунарства и информатике 
са 67% радног времена”, треба да стоји: „настав-
ник рачунарства и информатике са 67% радног 

времена, на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана”;

3) уместо: „наставник математике са 33% радног 
времена“, треба да стоји „наставник математике 
са 33% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана“.

Остали делови конкурса остају непромењени. 

ЗРЕЊАНИН

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН”

Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб

Наставник у звање ванредни/редовни 
професор за ужу научну област 

Информационе технологије
УСЛОВИ: доктор техничких наука. У звање ванредни/
редовни професор може бити изабрано лице које испуња-
ва услове из члана 74 Закона о високом образовању, под-
законским актима и општим актима Универзитета у Новом 
Саду и Техничког факултета „Михајло Пупин” Зрењанин.

Сарадник у звање сарадник у настави 
за ужу научну област Информационе 

технологије
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: завршене основне студије и студент мастер сту-
дија који је студије првог степена завршио са укупном про-
сечном оценом најмање 8.

ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (докази о испуњавању 
услова конкурса, биографија, оверене фотокопије дипло-
ма о одговарајућем академском и стручном звању, спи-
сак објављених научних и стручних радова, књиге и сами 
радов), подносе се Факултету у року од 8 од дана објављи-
вања у публикацији „Послови” на горенаведену адресу, са 
назнаком „За конкурс”. Контакт телефон: 023/550-501.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
„ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ“
Зрењанин, Скерлићева бб

Наставник предметне наставе Техника 
продаје и услуге купцима, Основи 

пословања у трговини) и наставник 
практичне наставе - образовни профил 

трговац
са 80% радног времена, на мађарском 
језику, на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 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. гл. РС - Просветни гл.“ бр. 
16/2015, 11/2016, 2/2017), Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада Трговина, 
угоститељство и туризам („Сл. гл. РС - Просветни гласник“ 
бр. 5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017и 13/28), Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпи-
тача у стручним школама („Сл. гл. РС“, бр. 8/2015, 11/2016, 
13/2016 - испр. 13/16, 2/201, 13/2018) под одговарајућим 
образовањем услове испуњавају: Техника продаје и услу-
ге купцима, Основи пословања у трговини (на мађарском 
језику), (1) дипломирани економист; (2) дипломирани еко-
номиста - менаџер у рачуноводству и ревизији; (3) мастер 
економиста, претходно завршене основне академске сту-
дије у области економије практична настава - образовни 
профил трговац (на мађарском језику) (1) дипломира-
ни економист; (2) дипломирани економиста - менаџер у 
рачуноводству и ревизији; (3) дипломирани економиста 
- менаџер у трговини; (4) мастер економиста, претходно 
завршене основне академске студије у области Економије. 

Наставник предметне наставе 
са одељењским старешинством 

(Организација набавке и продаје, 
Основи пословања у трговини, 

Економика туристичких и 
угоститељских предузећа, Национална 
економија, Агенцијско и хотелијерско 

пословање-блок) и наставник 
практичне наставе (практична настава 
за образовни профил трговац и блок 

настава)
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Организација набавке и продаје - комерцијали-
ста, Основи пословања у трговини - трговац 1) дипломи-
рани економист; (2) дипломирани економиста - менаџер 
у рачуноводству и ревизији; (3) мастер економиста, прет-
ходно завршене основне академске студије у области 
Економије. Економика туристичких и угоститељских пре-
дузећа - образовни профил кувар (1) дипломирани еконо-
миста - менаџер за туризам, смер туристички менаџмент; 
(2) дипломирани економиста - менаџер за хотелијерство, 
смер хотелијерски менаџмент; (3) дипломирани менаџер 
у хотелијерству; (4) дипломирани менаџер у туризму; (5) 
дипломирани економист; (6) дипломирани економиста у 
области управљања хотелијерством; (7) дипломирани еко-
номиста - менаџер у рачуноводству и ревизији; (8) мастер 
економиста, претходно завршене основне академске сту-
дије у области економије; (9) мастер туризмолог; (10) мас-
тер економиста, претходно завршене основне академске 
студије на студијском програму Туризам и хотелијерство; 
(11) мастер менаџер, претходно завршене основне академ-
ске студије на студијском програму Менаџер у туризму или 
Менаџер у хотелијерству. Лице из подтач. (7)-(10) треба да 
је у току студија изучавало наставне садржаје из области 
предмета Економика туристичких и угоститељских преду-
зећа. Агенцијско и хотелијерско пословање (туристички 
техничар), (1) дипломирани економист; (2) дипломирани 
туризмолог; (3) дипломирани географ - туризмолог; (4) 
дипломирани географ (туризмолог); (5) дипломирани еко-
номиста - менаџер за туризам, смер туристички менаџмент; 
(6) дипломирани економиста - менаџер за хотелијерство, 
смер хотелијерски менаџмент; (7) дипломирани менаџер у 
хотелијерству; (8) мастер економиста, претходно завршене 
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основне академске студије у области економије; (9) мастер 
туризмолог, претходно завршене основне академске сту-
дије у области географије или у области економије; (10) 
мастер економиста, претходно завршене основне академ-
ске студије на студијском програму Туризам и хотелијер-
ство; (11) мастер менаџер, претходно завршене основне 
академске студије на студијском програму: менаџер у тури-
зму или менаџер у хотелијерству. Практична настава и блок 
настава - трговац (1) дипломирани економист; (2) дипломи-
рани економиста - менаџер у рачуноводству и ревизији; (3) 
дипломирани економиста - менаџер у трговини; (4) мастер 
економиста, претходно завршене основне академске сту-
дије у области Економије. Национална економија - финан-
сијски администратор (1) дипломирани економиста; (2) 
дипломирани економиста смера финансијски, банкарски 
и берзански менаџмент; (3) дипломирани економиста за 
рачуноводство и ревизију; (4) мастер економиста, претход-
но завршене основне академске и мастер студије у области 
економије; (5) дипломирани економиста у области међуна-
родног пословања.

Наставник предметне наставе - 
математика

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

дана

УСЛОВИ: (1) професор математике; (2) дипломирани мате-
матичар; (3) дипломирани математичар за теоријску мате-
матику и примене; (4) дипломирани математичар за рачу-
нарство и информатику; (5) дипломирани математичар 
- информатичар; (6) дипломирани математичар - професор 
математике; (7) дипломирани математичар за математику 
економије; (8) професор математике - теоријско усмерење; 
(9) професор математике - теоријски смер; (10) професор 
математике и рачунарства; (11) професор информати-
ке - математике; (12) професор хемије - математике; (13) 
професор географије - математике; (14) професор физике 
- математике; (15) професор биологије - математике; (16) 
дипломирани математичар - астроном; (17) дипломирани 
математичар - теоријска математика; (18) дипломирани 

математичар - примењена математика; (19) дипломирани 
математичар - математика финансија; (20) дипломира-
ни инжењер математике (са изборним предметом Основи 
геометрије); (21) дипломирани информатичар; (22) дипло-
мирани професор математике - мастер; (23) дипломирани 
математичар - мастер; (24) мастер математичар; (25) мас-
тер професор математике. Лице из тачке 13) овог члана 
које је стекло академско звање мастер мора имати прет-
ходно завршене основне академске студије на студијским 
програмима Математика или Примењена математика (са 
положеним испитом из предмета Геометрија или Основи 
геометрије). Наставу и друге облике образовно-васпитног 
рада из предмета математика у подручју рада Економија, 
право и администрација може да изводи: - дипломирани 
математичар - мастер математике финансија. 

ОСТАЛО: 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 и 13/2017 - одлука УС), канди-
дат 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 
чланом 140 Закона о основама система образовања које је 
стекло а) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то:  студије другог степена из научне, однос-
но 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. Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са 
стеченим одговарајућим високим образовањем на студија-
ма првог степена (основне академске, односно струковне 
и специјалистичке студије), студијама у трајању од три 
године или вишим образовањем. 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. има држављанство Републи-
ке Србије; 5. зна српски језик и језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати треба да доставе: 
попуњен пријавни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, оригинал или оверену фотокопију дипломе 
(уверења) о траженој врсти и степену стручне спреме, ори-
гинал или оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије; доказ о испуњавању услове из члана 
139 став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања 
и васпитања, односно да је лице стекло средње, више или 
високо образовање на језику на коме се остварује образов-
но-васпитни рад или је положило испит из тог језика по 
програму одговарајуће високошколске установе (оригинал 
или оверена фотокопија), оригинал или оверена фотоко-
пија уверења (извода из казнене евиденције) Министар-
ства унутрашњих послова којим кандидат доказује да није 
осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка 4) Закона 
о основама система образовања и васпитања, доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима доставља само изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за подношење пријава са потреб-
ним доказима о испуњавању услова конкурса је 15 дана, 
рачунајући од дана објављивања конкурса у публикацији 
Националне службе за запошљавање „Послови”. Непот-
пуне и неблаговремено достављене пријаве на конкурс 
неће бити разматране. Пријаве се шаљу поштом или пре-
дају лично на адресу: Економско-трговинска школа „Јован 
Трајковић“ Зрењанин, 23000 Зрењанин, Скерлићева бб, са 
назнаком: „За конкурс”.

Наука и образовање
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Земунска служба НСЗ и Општина Земун су испред месне зајед-
нице у Угриновцима организовале презентацију актуелне понуде 
слободних послова, што је пети такав догађај одржан у оквиру акције 
„Запослимо Земун“.

Саветници за запошљавање НСЗ су у директном контакту пону-
дили грађанима Угриноваца могућност запошљавања на слободним 
радним местима, од којих су најактуелније биле позиције за: машин-
ске и електро инжењере, инжењере за рачунарске мреже, филологе, 
социјалне раднике, васпитаче, медицинске техничаре, возаче, вулка-
низере, помоћне раднике у ауто-сервису, рецепционере, преводиоце 
за немачки и француски језик, помоћне раднике...

Већ одржане претходне четири презентације односиле су се на 
представљање јавних позива НСЗ (испред ГО Земун), актуелне пону-
де сезонских послова (у Земун Пољу) и слободних послова (у центру 
Земуна и на Земунском кеју). 

- У оквиру акције „Запослимо Земун“ сваког месеца током лета 
одржавамо презентације на отвореном простору, како слободних 
послова и програма и мера активне политике запошљавања, тако и 
свих других услуга НСЗ и Општине Земун, а у циљу повећања запо-

шљавања, али и враћања поверења грађана у институције - објасни-
ла је Драгана Повреновић, руководилац земунске службе НСЗ.

Она је том приликом истакла дугогодишњу веома добру сарадњу 
НСЗ и Општине Земун, у оквиру које је у овој години, према Локал-
ном акционом плану запошљавања, реализовано неколико обука за 
потенцијалне предузетнике, за које на овој општини, како каже, увек 
влада велико интересовање.

- У септембру се са удружењем „Жене на прекретници“ спремамо 
да одржимо обуку за жене старије од 45 година, како бисмо допринели 
подизању њихових компетенција, психолошком оснаживању и отпор-
ности на актуелне промене које се дешавају на тржишту рада. Такође смо 
реализовали и два јавна рада, током којих је седам лица из категорије 
теже запошљивих радило на чишћењу Земуна и сређивању општинске 
архиве - рекла је Повреновићева и најавила за децембар јубиларни 10. 
сајам запошљавања, на којем ће учествовати најмање 60 послодаваца.

У реализацији акције „Запослимо Земун“ Општина Земун је ак-
тивно учествовала кроз презентацију својих програма и олакшица за 
грађане, а преко 100 грађана Земуна и околине показало интересо-
вање за неку од понуда НСЗ, док је 10 незапослених прихватило ан-
гажман на сезонским пословима. Општина и НСЗ ће овакве и сличне 
догађаје наставити да организују најмање једном месечно, а у најави 
су презентације у Батајници и земунском насељу Алтина.

У Бачкој Тополи je 7. септембра 2018. године отворен EXPO сајам, на коме се ове године представило више од 200 излагача из земље и 
иностранства, у различитим сегментима производње. Отворени простор бачкотополске „Тржнице“ био је резервисан за изложене експонате 
пољопривредне механизације, док је унутрашњи простор окупио мале привреднике. Само на штанду Удружења предузетника општине Бач-
ка Топола било је више од 33 произвођача.

Сајму су присуствовали директор Филијале Суботица НСЗ Душан Торбица, начелница Одељења за посредовање у запошљавању и плани-
рање каријере Верица Вујадиновић, као и саветнице из испостава Бачка Топола и Мали Иђош.

На штанду суботичке филијале НСЗ представљене су услуге НСЗ, промовисане активне мере у запошљавању и анимирани послодавци за 
учешће на предстојећем Сајму запошљавања у Бачкој Тополи.

Државни секретар у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Имре Керн званично је отворио XV Сајам пољопривреде 
и привреде - Expo 2018. Подсетио је том приликом на значајне инфраструктурне пројекте у земљи, међу којима је најзначајнија изградња брзе 
пруге Београд – Будимпешта кроз нашу земљу, која је у суштини нови пут свиле на релацији од пирејске луке до Будимпеште. На појединим 
деоницама брзе пруге радови се већ одвијају, а за петнаестак месеци они ће почети и на деоници кроз Бачку Тополу. Важни инфраструктур-
ни пројекти у великој мери доприносе да раст БДП у Србији премаши 4 одсто, што је значајан раст и у европским размерама. На свечаности 
отварања говорио је и Роберт Отот, заменик покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Он је подсетио на мере и 
подстицаје Покрајинске владе намењене произвођачима и истакао да се посебна пажња посвећује подстицајима за мале произвођаче. У име 
домаћина на почетку званичног отварања окупљенима се обратио председник општине Габор Кишлиндер, истичући значај ове манифеста-
ције. Кишлиндер је подсетио и на мере локалне самоуправе намењене пољопривредницима и истакао да локална самоуправа аграр сматра 
посебно значајним, с обзиром да је за њега, на неки начин, везана већина становника општине.
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ЗАПОСЛИМО ЗЕМУН

ПОДСТИЦАЈИ ЗА МАЛЕ ПРОИЗВОЂАЧЕ

У Угриновцима представљена актуелна понуда слободних послова

EXPO сајам у Бачкој Тополи
Немања Новаковић

Елвира Сечи Ердманн

     
ПАДА НЕЗАПОСЛЕНОСТ У БЕОГРАДУ

   Према речима заменика директора београдске филијале НСЗ 
Синише Кнежевића, у престоници је у августу било 78.433 незапос-
лених (46.520 жена), што у односу на исти месец претходне године 
представља смањење за 13,5 процената.
   - У другом кварталу ове године на подручју Београдског реги-
она анкетна стопа незапослености за становништво старости 15 и 
више година је износила 10,1 посто. Код послодаваца са седиштем 
у Београду, у периоду јануар - август ове године, са евиденције 
НСЗ је запослено 50.757 лица, док су послодавци у истом периоду 
пријавили потребе за запошљавањем чак 21.958 лица, што пред-
ставља повећање за 16,5 посто у односу на исти период претходне 
године - навео је Кнежевић и додао да су у Београду најтраженији 
ИТ стручњаци, без обзира на степен стручности, столари, месари, 
специјализовани ауто-механичари, инжењери свих струка, а наро-
чито са лиценцама, здравствени радници, правници са положеним 
правосудним испитом, економисти - ревизори и рачуновође, као и 
сезонски грађевински радници. 
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У жељи да заједничким снагама помогнемо особама са инвалидите-
том да се укључе у свет рада, у просторијама Привременог органа 
општине Косовска Митровица одржан је састанак коме су поред 
директорке Филијале Косовска Митровица НСЗ Верице Ћеранић и 

председника Привременог органа општине Александра Спирића, прису-
ствовали представници извођача јавних радова у које су укључене особе 
са инвалидететом на подручју ове општине.

Верица Ћеранић је истакла да је кроз два пројекта јавних радова ан-
гажовано 9 особа са инвалидитетом. 

„Уговори су потписани са Међуопштинском организацијом Савез 
глувих и наглувих и Центром за базну рехабилитацију - Инклузивни цен-
тар. Реализација ових пројеката кренула је 1. јуна и трајаће четири месе-
ца. Пројекти ће захваљујући разумевању и финансијској подршци Прив-
ременог органа општине Косовска Митровица бити настављени и након 
30. септембра“, рекла је Ћеранићева и додала да ће Национална служба 
за запошљавање пружити техничку подршку у реаализацији пројеката.

„Ово је начин да покажемо да поред Националне службе за запошљавање, Владе Републике Србије и надлежног министарства, који размиш-
љају о вама, и Привремени општински орган сваке године нађе начина и могућности како да настави реализацију пројекта. Ви својим радом 
показујете да сте друштвено корисни, спремни да радите и стварате себи боље услове“, истакла је директорка Филијале Косовска Митровица НСЗ.

Председник Привременог органа општине Косовска Митровица Александар Спирић рекао је да локална самоуправа наставља са из-
двајањем средстава за радно ангажовање особа са инвалидитетом.

„Свим ангажованим лицима биће у наредном периоду продужени уговори, а при том ћемо добити и три персонална асистента који ће 
помоћи онима којима је то потребно“, истакао је Спирић. 

Представници извођача јавних радова захвалили су се Националној служби за запошљавање и Привременом органу општине на раз-
умевању и изналажењу начина за помоћ овој осетљивијој категорији. Руководилац Међуопштинске организације Савез глувих и наглувих 
Мирјана Мартиновић истакла је да већ годинама спроводе јавне радове за ОСИ у сарадњи са НСЗ, захвалила на професионалном односу и 
раду, изражавајући наду у наставак досадашње успешне сарадње. 

Центар за базну рехабилитацију - Инклузивни центар први пут се појављује као извођач пројекта јавног рада на коме су ангажоване 
ОСИ. Мирјана Спирић, руководилац Центра, указала је да се пројекат реализује без проблема, у нади да ће следеће године бити могућности 
за ангажовање већег броја лица.

На подручју Филијале Косовска Митровица НСЗ у току је реализација 5 пројеката јавних радова, на којима је ангажовано 14 особа са 
инвалидитетом. Укупна вредност пројеката је 1.888.172,32 динара.

Пројекат „Партнерство за запошљавање младих у Србији“, фи-
нансиран од стране италијанске владе, уз подршку Међународне 
организације рада, допринео је оспособљавању и подстицању запо-
шљавања младих. Програм обука на радном месту прошло је 232 
незапослених, од тога 124 мушкарца и 108 жена, из категорије мла-
дих до 30 година, ниских квалификација.

Последња у низу обука на радном месту за кројење и шивење, 
за 9 лица, завршена је 6. септембра у краљевачком предузећу Де-
чија конфекција „О! Филип“. Током двомесечне обуке полазнице су 
савладале програме шивења, кројења, везионе и дораде и успешно 
завршиле обуку. По речима власнице предузећа, према тренутним 
потребама биће радно ангажоване 4 полазнице. 

Конфекција „О! Филип“ је имала изванредне услове за спро-
вођење овог пројекта, почев од опремљености, па до ментора, а по-
лазнице обуке су веома задовољне условима у којима је програм 
спроведен и стеченим знањем, уз очекивање да ће им то бити по-
моћ и предност за проналажење запослења. 

За спровођење обуке издвојено је око пола милиона динара, од 
чега је полазницама исплаћивана накнада од 9.300 динара и фи-
нансирани трошкови пута и осигурања за случај повреде на раду, а 
послодавцу за трошкове спровођења обуке 40.000 динара по лицу.

Конфекција „О! Филип“ и краљевачка филијала НСЗ традицио-
нално добру сарадњу ће наставити и убудуће.

На подручју Филијале Косовска Митровица НСЗ у току је реализација 5 пројеката 
јавних радова, на којима је ангажовано 14 особа са инвалидитетом

НОВА ШАНСА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Јавни радови у Косовској Митровици

У Краљеву завршена обука за кројење и шивење по пројекту МОР-а

ПРЕДНОСТ ПРИ ТРАЖЕЊУ ПОСЛА

Наташа Миленковић

Тања Павловић
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П омоћник министра просвете за дигитализацију Саша Стоја-
новић и директорка Британског савета Клер Сирс уручили 
су представницима 15 основних школа из Србије микробит 
уређаје помоћу којих ће ученици моћи брзо и лако да сав-

ладају програмирање. Реч је о школама које су постале део пилот 
пројекта „Школе за 21. век“. 

У регионални програм је већ било укључено 10 школа из Србије, 
а чији је циљ развој дигиталних вештина, вештина решавања пробле-
ма и критичког размишљања.

„Овај пројекат је у складу са процесом дигитализације који спро-
водимо у Србији“, рекао је Стојановић и оценио да је веома важно да 
ученици стекну практична знања.

Клер Сирс је рекла да сама технологија, без учешћа наставника, 
не може много да постигне. Она је захвалила директорима и настав-
ницима школа које су биле укључене у пројекат на показаном енту-
зијазму и посвећености коју су исказали.

„Надам се да ћете и у будућности веровати у овај пројекат, јер сте 
утабали пут за све остале школе“, казала је она и додала да ће још 15 
школа бити укључено у овај пројекат.

Реч је о регионалном програму подршке за развој капаците-
та школа у земљама Западног Балкана, како би ученици могли да 
стекну вештине које су од суштинског значаја за остваривање пози-
тивног доприноса култури и привреди 21. века.

Овај програм се спроводи паралелно са општим наставним 
планом и програмом у циљу развоја вештина као што су дигиталне 
вештине, вештине решавања проблема и критичког размишљања, 
које су ученицима неопходне за успешну каријеру на радном месту 
или за наставак образовања.

Овим програмом су обухваћене све основне школе широм Запад-
ног Балкана, а усмерен је на ученике узраста од 10 до 14 година.

Упознајемо вас са пројектом који ће значити српској научној заједници, али може да послужи и као подстицај за неке пословне приче, 
нове бизнис идеје у дослуху са науком.

Наиме, Институт за физику у Земуну ће до краја 2020. године отворити научно-истраживачки центар „Верокио“, на простору од 4.000 
квадратних метара. Како за BIZLife кажу у Институту, у цео пројекат укључен је и ЦЕРН, а изводиће се најсавременији експерименти у области 
физике и високе технологије. Очекује се да то буде и шанса за српску привреду. Држава ће за изградњу објекта обезбедити пет милиона евра, 
а још толико кроз опрему даће највећи међународни научни центри у наредних десетак година.

Једна од ствари која ће се проучавати и на којој ће ће током истраживања радити су и компоненте ЦЕРН-овог акцелератора. У све ће бити укључе-
не и компаније различитих делатности. Неке од тих фирми нису велике, неке искључиво извозе, а за поједине се не зна да постоје на нашем тржишту.

Директор Института за физику Александар Богојевић очекује да ће „Верокио“ центар допринети академском капиталу Србије.
„Идеја је да се направи фабрика за геније. Постепено у Србији стаје на ноге потпуно нова привреда, које ми нисмо свесни“, уверен је Богојевић.
„Верокио“ центар на Институту за физику гради се заједно са водећим светским институцијама, стратешким партнерима Института – Европском 

лабораторијом за нуклеарну физику, ЦЕРН-ом, мрежом националних института Италије, ИНФН-ом и највећим научним постројењем у Немачкој - DESY.
Кроз сарадњу са ЦЕРН-ом и другим европским партнерима, „Верокио“ ће помоћи увезивање постојећих знања из више области, као што 

су развој нових генерација акцелератора и детектора, моделирање комплексних система, суперрачунарство, анализа великих база података, 
али и решавање кључних изазова у областима као што су биомедицина, археологија и социологија. Ново научно, образовно и иновационо 
окружење ће бити увезано са ИТ сектором Србије.

Нови центар је добио назив „Верокио“ по италијанском ренесансном вајару и сликару Андреу дел Верокиу (1435–1488), у чијој је уметнич-
кој радионици занат стекло неколико највећих уметника ренесансе, укључујући и Леонарда да Винчија.

Подршка за развој капацитета школа у земљама Западног Балкана

Научно-истраживачки центар „Верокио“

Кроз сарадњу са ЦЕРН-ом и другим европским партнерима, „Верокио“ ће помоћи 
увезивање постојећих знања из више области, као што су развој нових генерација 

акцелератора и детектора, моделирање комплексних система, суперрачунарство... 
Ново научно, образовно и иновационо окружење ће бити увезано са ИТ сектором Србије

Циљ регионалног програма у који се укључују школе у Србији је развој дигиталних 
вештина, вештина решавања проблема и критичког размишљања

ШКОЛЕ ЗА 21. ВЕК

ФАБРИКА ГЕНИЈА

     

     

ШКОЛЕ ДОБИЛЕ МИКРОБИТ УРЕЂАЈЕ
   Микробит је џепни компјутер који се може кодирати и има де-
текцију покрета, уграђен компас и блутут технологију. Компјутери 
су посебно дизајнирани да ученицима омогуће да усвоје основне 
вештине и стекну самопоуздање на пољу компјутерске писменос-
ти и кодирања. Као део програма „Школе за 21. век“ свака школа 
добија одређени број микробит уређаја, како би ученици могли да 
их користе на часовима информатике. Такође, могу се делотворно 
користити и за друге школске предмете као подршка ученицима. 

ПОДРШКА ПРЕДУЗЕТНИШТВУ И ЗАПОШЉАВАЊУ
   Британски савет (British Council) има и посебне програме подршке 
предузетништву и запошљавању у Србији, чији је циљ да пруже 
знање и стручну подршку доносиоцима одлука у Републици Ср-
бији, како би заједно развили вештине за запошљавање младих, 
унапредили партнерство између образовног и пословног секто-
ра, подржали предузетништво, иновације и повећали квалитет 
струковног образовања у Србији.
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РЕГИСТРАЦИЈА ИЗ ФОТЕЉЕ
Електронска пријава предузетника од октобра доступна

и једночланим друштвима

Поред користи у времену и новцу, е-регистрација је и важан корак ка 
дигиталној трансформацији, коју је Влада Србије истакла као свој 

стратешки приоритет, јер доноси бржи привредни и друштвени развој

П отенцијални предузетници од почетка 2018. године могу 
да се региструју путем интернета, односно „из фотеље“. Они 
који су већ користили ову могућност уверили су се да је то 
најбржи и најефикаснији начин да се отисну у предузетнич-

ке воде. Захваљујући е-регистрацији пословања, предузетници више 
неће морати да троше време на шалтерима, а читава е-процедура, 
укључујући и таксе, донеће им и око 30 одсто уштеде у новцу. Од 
првог дана октобра, ова могућност ће бити доступна и једночланим 
друштвима.

Конкретно, од почетка 2018. године предузетници могу да уште-
де 500 динара уколико фирму региструју онлајн, јер електронска 
регистрација предузетника, која обухвата е-пријаву и е-решење о 
регистрацији, кошта 1.000 динара, док она у папирном облику кошта 
1.500 динара, наводе „Новости“.

Поред користи у времену и новцу, е-регистрација је такође и ва-
жан корак ка дигиталној трансформацији Србије, коју је Влада Србије 
истакла као свој стратешки приоритет, јер доноси бржи привредни и 
друштвени развој.

На сајту Агенције за привредне регистре (АПР), у посебном одељ-
ку „Е-регистрација оснивања предузетника“, а затим у одељцима 
„Предузетник“ и „Е-услуге“, постављена су сва неопходна објашњења, 
корисничка и видео-упутства, како би они који имају дилему око 
е-регистрације могли тај корак успешно да савладају.

Е-пријава се потписује квалификованим електронским сертифи-
катом за електронски потпис, а омогућено је и електронско плаћање 
комерцијалним платним картицама. По завршетку пријаве, АПР 
шаље решење о регистрацији новог предузетника на имејл регистро-
ваног предузетника или овлашћеног лица које је поднело е-пријаву.

Сертификат који је потребан како би се поднела е-пријава за 
оснивање предузетника, свакако је неопходан и за његов даљи 
рад. Примера ради, за подношење пореске пријаве које се по зако-
ну обавља искључиво електронским путем преко портала Пореске 
управе.

Електронска пријава је призната и у другим институцијама или 
кућама којима се она доставља због различитих послова. Тако, реци-
мо, и пословне банке приликом отварања рачуна не би требало да 
траже потврду о регистрацији фирме на папиру и са овереним пе-
чатом. Важећи прописи остављају могућност да се потребна доку-
ментација доставља у електронској форми, а банка може зарад своје 
сигурности да провери предузетника и на интернет страници АПР, у 
одељку „Регистар привредних субјеката“.

Изменама и допунама Закона о привредним друштвима, чији је 
предлагач Министарство привреде, биће омогућена и е-регистрација 
предузећа. За почетак, АПР ће од 1. октобра 2018. године примењи-
вати е-регистрацију једночланих друштава са ограниченом одговор-
ношћу.

- Постојећа регулатива у Србији се већ значајно приближила све-
ту електронског пословања, а нови Закон о електронском идентитету, 
електронском потпису и услугама од поверења потпуно је усагласио 
нашу регулативу са међународно признатим стандардима - каже Ду-
шан Бердић, руководилац Сертификационог тела Привредне коморе 
Србије. 

Сертификационо тело ПКС још 2009. године је реализовало први 
електронски сервис, а као прво реализовано домаће сертификацио-
но тело, ПКС са поносом истиче да има више од 80.000 генерисаних 
квалификованих електронских сертификата који се свакодневно ко-
ристе у електронским сервисима државних институција и привреди 
уопште.

Изузетно брзом реализацијом електронски попуњених захтева 
за издавање квалификованих електронских сертификата, добро орга-
низованом дистрибуцијом до корисника, високим квалитетом профе-
сионалне техничке помоћи корисницима и сталним усавршавањем 
кадрова и услуга, Сертификационо тело ПКС представља веома зна-
чајан фактор електронског пословања у Србији.

Данас нема електронског сервиса нове генерације у чијем развоју 
значајан траг нису оставили стручњаци Привредне коморе Србије. 
Предности тих услуга су уштеда времена и новца, знатно смањење 
непотребне администрације, смањење корупције, подизање конку-
рентности привреде, увећање ефикасности пословања и потпуно 
функционално усаглашавање са законима који важе у ЕУ.

- Све ово је пут ка потпуној дигитализацији пословања, од ин-
терног пословања, преко електронске пословне кореспонденције с 
комитентима, па до пуне двосмерне комуникације са институцијама 
у оквиру државне управе - каже Душан Бердић. - Током ове године, 
Сертификационо тело ПКС реализује веома амбициозан план раз-
војем нових врста услуга у области електронског пословања, које ће 
се ускоро наћи у пуној примени. Извор: Новости

     
КВАЛИФИКОВАНИ СЕРТИФИКАТ

   Неколико је предуслова за е-регистрацију предузетника:
  - поседовање квалификованог електронског сертификата за 
електронски потпис, као и инсталирани драјвер за читач смарт 
картица или УСБ токен; на порталу АПР доступна је бесплатна 
апликација за електронско потписивање, као и детаљно упутство 
за њено коришћење;
 - могућност електронског плаћања „виза“ или „мастеркард“ плат-
ним картицама, при чему је на сајту АПР доступан одговарајући 
сервис;
 - налог за централизовано пријављивање корисника АПР, како би 
се приступило информационом систему; ко нема налог, може да га 
направи на порталу АПР.
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М арија је спојила неколико својих великих љубави и основа-
ла уметничку радионицу „Marija Handmade“, са циљем да 
помогне женама да истакну свој лични, уникатни стил, а 
поштујући управо ове принципе.

Како сте се осећали на почетку, да ли је било страхова и сумњи? 
Са којим реалним проблемима сте морали да се суочите?

- Са великим ентузијазмом сам покренула свој посао, јер је ткање 
као стари занат, али и дизајнирање и производња одеће, моја вели-
ка љубав. То да могу да утичем и помогнем женама да буду своје и 
истакну оно најлепше што носе у себи и дан-данас ме узбуђује и ин-
спирише. Проблеме сам одувек доживљавала као изазове и тражила 
најкреативнији могући начин да их решим.

Марија је чланица Удружења пословних жена Србије (УПЖС), 
а своју уметничку радионицу у Шапцу је покренула 2004. године 
и постала жена која запошљава друге. Колико Удружење може 
да помогне оним женама које су још увек дезоријентисане и не 
знају одакле да почну, односно, може ли успети неко ко има по-
требу да покрене свој посао, а још не зна у којој би области могао 
да се искаже?

- Ја сам од почетка знала да желим да се бавим модом која не 
траје једну сезону, модом са занатским приступом, која има једну 
већу вредност и виши циљ. То је мода која траје и комади који се на-
слеђују, јер су ручни рад и традиција у спрези са модерним. Мислим 
да свака жена која дође у УПЖС мора да зна шта хоће, шта жели од 
удруживања, да има своју визију и циљ. Удружење је ту да подржи, 
да усмери, да повеже и пружи саветима прилику за развој и напре-
дак. У Удружењу пословних жена Србије сам добила тај импулс да се 
упустим у предузетничке воде и оснујем своју уметничку радионицу. 
Чланице УПЖС су биле и моји први купци и мој колектив са којим сам 
се састајала и размењивала корисне информације, путовала и учила. 
То је мрежа подршке која ме додатно оснаживала на мом путу. Бити 
у друштву успешних је изузетно подстицајно, поготово у мом послу, 
где ме инспиришу посебне и аутентичне, јаке жене.

Колико је развој женског предузетништва карактеристично 
питање за Србију? Колико се разликују или су сличне женске по-
требе, спремност да се осамостале и проблеми са којима се на 
том путу срећу?

- То питање је у Србији управо покренуто од стране Удружења 
пословних жена Србије, још пре двадесетак година. Није лако бити 
пионир у нечему и градити причу о женском предузетништву од 
нуле, у једном ипак патријархалном друштву каква је Србија. До да-
нас се много тога променило на овом пољу, сада је то већ постало и 
национално питање, јер сарађујемо са Скупштином, са институција-
ма. О успешним предузетницама из Србије се чује у читавом региону, 
па и Европи. Дајемо пример добре праксе и ово питање је битна тема 
и у осталим земљама бивше Југославије. Оснивају се удружења, от-
почињу сарадње. Мислим да су проблеми са којима се жене у бизнису 
сусрећу врло слични и у земљама у окружењу, а то су најпре непо-
седовање имовине коју би заложиле и уложиле у посао, неповерење 
банака и неповољне кредитне линије.

Ваша прича је врло инспиративна - кроз рад своје радионице 
спајате уметност, неговање старих заната и еколошки приступ 
који се огледа у избору материјала. Шта су то „fair trade принци-
пи“, шта је „зелени модни покрет“, а шта „програм споре моде“?

- С обзиром да су наведени принципи нешто на чему ја инси-
стирам од првог дана свог пословања, нешто што лично живим, а 
самим тим сматрам и најбитнијим у односу према својим клијен-
тима и запосленима, али и окружењу у коме живим и радим, радо 
одговарам на оваква питања. Fair trade принципи у производњи 
у ствари подразумевају упошљавање социјално осетљивих група, 
транспарентност и одговорност у пословању, правичну трговину ро-
бом и услугама, јачање капацитета, добре услове за рад, пословање 
без дискриминације полова, дискриминације деце и принудног рада, 
слободно одлучивање о удруживању, промоцију фер пословања, очу-
вање животне средине у пословању, правичну исплату, тј. пословати 
према еколошким и економским принципима. Зелени модни покрет 
се односи на одрживу, еколошку моду. То је мода будућности, јер мод-
на освешћеност данас подразумева и загледаност у будућност наше 

планете, која своје загађење умногоме дугује и модној индустрији. 
Свакако, друштвено одговорне модне одлуке данас подразумевају и 
ређе куповине, и кад се десе да то буду искључиво куповине квали-
тетних комада брендова који се баве зеленом модом на поштен на-
чин. Програм споре моде подразумева управо револт и акцију против 
брзих модних кретања, како би се продужио век трајања одеће.

Ко препознаје вредност ручно рађених одевних и употреб-
них предмета? 

- Препознају модно освешћене жене, које цене квалитет а не кван-
титет, које имају изграђен стил и својим одевањем изражавају своју 
личност, поред спољашње истичу и своју унутрашњу лепоту која је је-
динствена, зато бирају да носе уникате. Свесне су да су то и оне саме.

Од свих признања која сте добили за свој рад, која су Вам најдра-
жа и зашто?

- Најдражи ми је „Цвет успеха за жену змаја“, јер је то признање 
награда за моју храброст да се упустим у предузетништво, да се са-
мозапослим. Од тога је све почело.

Шта можете да поручите женама које се двоуме и нису си-
гурне како да крену у авантуру самозапошљавања?

- Моја порука је да не треба да чекају да се деси чудо, већ да чуда 
стварају саме. Да се загледају у себе, да схвате у чему су најбоље, да 
одреде свој циљ и буду храбре да га остваре.

Ко је ваша највећа подршка и помоћ?
- Кључна подршка и помоћ је стигла од моје мајке на самом почетку, 

са којом сам и отпочела свој мали бизнис. Подршка Удружења пословних 
жена Србије такође, од самог почетка. Данас је то, поред ових, и подршка 
мог супруга, али и жена које запошљавам, као и великог броја купаца и 
сарадника по целом свету.

Предузетничка прича

Марија Иванковић Јуришић, оснивачица уметничке радионице „Marija Handmade“, 
говори о ручном раду, зеленом модном покрету и спорој моди

РУЧНИ РАД И ТРАДИЦИЈА У МОДИ

Извор: Wannabe Magazine
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Само ове године, до краја августа, 2.466 лекара, медицинских сес-
тара и техничара добило је радна места. Подсетимо, поред редовног 
запошљавања, у јуну је први пут донета таква одлука и 100 најбољих 
свршених дипломаца Медицинског факултета добило је посао.

Међу њима су др Долика Васовић, која ради на Клиници за очне 
болести и др Немања Пајић, запослен у Ургентном центру. Као један 
од најбољих студената Медицинског факултета она каже да је има-
ла прилику да оде у иностранство, али да је одмах након завршеног 
факултета добила прилику да ради у најреферентнијој установи у 
Србији, као што је Клинички центар.

„То нама представља велико задовољство и велику прилику да 
напредујемо у нашој земљи и желимо да останемо“, каже Долика и 
додаје да су пацијенти пријатни према младим лекарима који се тру-
де да максимално изађу у сусрет, уче од старијих колега и професора, 
како би што брже напредовали.

Др Немања Пејић је у Ургентном центру провео 13 месеци пре 
него што је расписан конкурс за пријем лекара. Истиче да посао није 
тежак, ако га изаберете по томе колико га волите.

„Ја волим ову земљу и мислим да сам на правом месту где могу 
да научим све оно што треба да научим из медицине. Имао сам ту 
срећу да будем запослен у Центру за трансплантацију, што је једна 
визионарска идеја коју је покренуо министар здравља Златибор Лон-
чар. То је идеја која дефинитивно српско здравство враћа на велика 
врата на здравствену мапу света“, рекао је др Пејић.

Директор Клиничког центра Србије проф. др Милика Ашанин 
каже да је за српско здравство оптимистично што је много младих 
људи запослено у КЦС.

„Води се активна кадровска политика, Министарство здравља 
има велико разумевање и ми смо прошле године запослили 95 ле-
кара. Ове године, до данас, још 85. Прошле године је 419 сестара и 
техничара запослено, а ове године још 230“, рекао је Ашанин.

Говорећи о одласку лекара и медицинског особља, Ашанин је ис-
такао да је то надомештено сталним конкурсима, те да ове године КЦС 
има 12 лекара и 40 сестара више него прошле године у исто време.

„Имамо гама нож, добијамо икс нож, стиже нова гама камера, 
реновирања су на све стране... Озбиљно се припремамо за све то. 
Годишње дамо око 80 специјализација - што се тиче дефицитарних 
грана, по броју лекара смо већ попунили нормативе. Сада чекамо да 
нам се врате као специјалисти. У овом моменту имамо само патохис-
тологију и донекле анестезиологију“, рекао је Ашанин.

Редовни конкурси запошљавања у здравству се настављају. У 
децембру се очекује и нови конкурс за свршене студенте медицине, 
којим је предвиђено запошљавање 100 најбољих. То и најављено по-
већање плата у здравству, требало би да допринесу томе да лекари 
не емигрирају из земље.

Жетвом кромпира на њивама у Маглићу завршен је вишемесеч-
ни едукативни програм компаније „Марбо Продукт“ – Chipsy Агро 
академија, који је био намењен студентима Пољопривредног фа-
култета у Новом Саду. Дванаест студената треће и четврте године 
са смерова ратарства, повртарства и фитомедицине, учествовало је у 
процесу од сетве до жетве кромпира намењеног за даљу прераду и 
потребе производње брендова Chipsy и Lay’s.

Кроз едукативну платформу компанија „Марбо“ студентима је 
пружила прилику да стекну практична знања у области узгајања 
кромпира у складу са највишим стандардима који се примењују за 
потребе производње. Након теоријског дела и знања које су са сту-
дентима поделили агро експерти компаније, програм је почео сетвом 
кромпира на једној до њива добављача са којима компанија сарађује. 
Посејане су сорте потребне за производњу чипса, а током наредних 
посета засадима, студенти су пратили напредак посађених сорти све 
до жетве у августу.

Током Академије полазници су били у прилици да сазнају 
више о садњи, калибрацији машина, евалуацији механике гредица, 
оцењивању садње, размацима, дубини по калибражи и утврђивању 
сабијености, односно компактности земљишта и текстури земљишта 
и вези са процентом воде у току садње. Како би искуство од њиве до 
кесице било комплетно, студенти су након жетве кромпира који су 
посејали, имали прилику да посете фабрику и виде како изгледа про-
цес производње, а по завршетку пројекта добили су и готов производ 
направљен од сировине коју су сами произвели.

Циљ овакве едукативне платформе је и стварање нове генерације 
пољопривредника и подршка локалној производњи кромпира, с обзи-
ром да је са годишњим откупом од око 35.000 тона, компанија „Марбо 
Продукт“ један од највећих индустријских откупљивача кромпира. 
Кромпир за потребе своје производње откупљује од три добављача из 
Србије, и то углавном из Маглића, Кулпина, Бачког Петровца и околи-
не. На тај начин компанија даје импулс локалном развоју пољоприв-
реде и могућност локалним произвођачима да пласирају своје произ-
воде и имају сигуран откуп.

РАДНА МЕСТА ЗА 
ОСТАНАК У ЗЕМЉИ

НОВА ГЕНЕРАЦИЈА 
ПОЉОПРИВРЕДНИКА

Импулс локалном развоју пољопривреде

Кроз едукативну платформу компанија 
„Марбо“ студентима је пружила 

прилику да стекну практична знања у 
области узгајања кромпира, у складу 

са највишим стандардима који се 
примењују за потребе производње

Од 2014. до данас запослено је 10.545 
лекара, медицинских сестара и 

техничара. Министарство здравља и 
Влада Србије најављују да ће се тај тренд 
наставити. Очекује се да ће то смањити 
одлазак здравствених радника из Србије

Запошљавање у здравству

Извор: РТС Извор: хттп://биф.рс
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ТЕМЕЉНЕ ПРОМЕНЕ

НОВИ СПИСАК

Српски студенти на међународном такмичењу у Данској

Академија циркуларне економије у ПКС

У 185 фирми затечени радници „на црно“

Привредна комора Србије покренула је Академију циркуларне економије са циљем унапређења квалитета и повећања ефикасности про-
цеса рада у компанијама.

Полазници Академије уз помоћ практичних алата научиће како да анализирају и оцене ефективност процеса рада и употребе материјала 
у својој компанији, као и да спроведу системске промене у правцу циркуларног пословања. Обука подразумева практичан приступ - пружање 
основних теоретских информација и представљање најбољих пракси и резултата. Идеја „циркуларне економије“ има као циљ употребу и понов-
ну употребу ресурса, како би се смањила и завршила производња отпада, што захтева темељне промене у читавом ланцу вредности.

„Привредна комора је са почетком рада Академије циркуларне економије ушла у програм трансфера знања, посебно ка сектору малих и средњих 
предузећа, како би се припремила за енергетску и еколошку транзицију, ради јачања конкурентности на регионалном и светском тржишту“, рекао је 
Синиша Митровић, саветник председника Привредне коморе Србије, и најавио да се за 2019. годину планира нови програм Академије.

„Циркуларна економија је у основи креирање новог инвестиционог циклуса у којем ће се у наредних неколико година у области управљања 
отпада и отпадним водама инвестирати више милијарди евра. Директни бенефити су отварање нових радних места, смањење оптерећења на 
животну средину и прелазак на чисте технологије поновним искоришћавањем ресурса који су се до сада одлагали на депоније“, рекао је Слобо-
дан Перовић, помоћник министра заштите животне средине.

„Прелазак са концепта управљања отпадом на концепт циркуларне економије је пут за економски развој“, сматра Жарко Петровић, УНДП 
програмски аналитичар. „Увођењем циркуларне економије, уз дугорочно улагање у сировинску и енергетску ефикасност, замену фосилних 
горива обновљивим изворима енергије и смањење емисије гасова са ефектом стаклене баште, доприноси се реализацији глобалних циљева 
одрживог развоја и испуњавању националних обавеза преузетих Споразумом из Париза о климатским променама“, додао је Петровић.

 Систем производње и потрошње у великом броју компанија у Србији и даље функционише по линеарном моделу „узми – користи/направи 
– одложи“. Природни ресурси користе се за производњу производа који ће бити бачени на крају њиховог животног века. Овај приступ прет-
поставља бескрајну расположивост ресурса и бесконачан простор за одлагање отпада. Привредна комора Србије, због великог интересовања, 
уврстиће програм обуке циркуларне економије у редован програм Пословне академије ПКС.

Министарство за рад објавило је још један списак на којем се налази 185 послодаваца код којих је инспекција затекла раднике „на црно“. На 
сајту Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања раније је објављен списак на коме је истакнута 21 фирма, који је затим 
коригован и на којем се налази 13 послодаваца код којих су затечени радници без уговора о раду, а приликом контроле градилишта у Београду.

Министарство подсећа да је законска обавеза послодаваца да пријаве раднике, као и да уговор о раду или копију држе на месту где запос-
лени ради.

Српски стартап Trusteed из Стартап центра Економског факултета бори се за награду 
од 25.000 долара на једном од најпрестижнијих светских стартап такмичења за студенте 
- University Startup World Cup у Данској. Овај тим, окупљен око идеје како помоћи онлајн ин-
флуенсерима да монетизују своју популарност на друштвеним мрежама, имаће прилику 
да се представи заједно са других 80 стартапова и то у категорији вештачка интелигенција 
и биг дата анализа.

Екипу Trusteed-а чине студенти Никола Ћурчић, Бојан Васиљевић, Јован Миловановић, 
Дијана Јаношевић и Стефан Петричевић. Они су своју идеју развијали кроз менторски програм 
Стартап центра Економског факултета, а поред тога што ће се борити за титулу најбољих, имаће 
прилику да своје софтверско решење представе пред више од 700 технолошких компанија.

University Startup World Cup одржава се у Копенхагену, почиње 8. октобра и траје не-
дељу дана. Осамдесет најбољих студентских тимова из целог света долази да би се пове-
зало са предузетницима, инвеститорима и експертима док развијају своје бизнис идеје. 
Такмичење се завршава бирањем најбољег тима који ће понети титулу најбољег светског 
студентског стартапа.

Trusteed се бави data science технологијом на друштвеним мрежама 
- анализом и дубоким разумевањем података са Инстаграма у циљу уна-
пређивања ефикасности Инстаграм профила корисника. То је платформа 
која повезује особе које имају доста пратилаца на друштвеним мрежама 
(инфлуенсера) са агенцијама и фирмама које рекламирају производе и 
услуге преко њих. Инфлуенсер маркетинг је тренутно најефикаснији вид 
маркетинга који су почеле да користе компаније из свих сфера.

Ово је само један од студентских тимова који је своју идеју развио у 
бизнис у оквиру Стартап центра Економског факултета. Студенти са наји-
новативнијим идејама током три месеца раде на развоју својих преду-
зетничких замисли, како би направили своју компанију - од валидирања 
идеје, упознавања са потенцијалним купцима и тржиштем, до развијања 
минималног производа и стратегија брзог изласка на тржиште.

Од октобра 2017. године до данас седам тимова и преко 30 полазника 
су развили и тестирали свој производ или услугу и креирали почетни биз-
нис модел и стратегију раста компаније. У току су пријаве за нову генера-
цију студентских тимова, све информације су на Startupcentar.rs, наводи се 
у саопштењу Економског факултета Универзитета у Београду.

НАЈБОЉИ СВЕТСКИ СТУДЕНТСКИ СТАРТАП

Извор: Ekapija.com

Извор: ПКС

     
ЦЕНТАР

  Стартап центар је место где студенти, уз подршку професора Еко-
номског факултета и искусних ментора из привреде, могу да раз-
вијају своје предузетничке идеје и направе прве кораке у посло-
вању. У току тромесечног рада у Центру, изабрани тимови раде на 
валидацији својих идеја и побољшању производа/услуге, како би 
спремни изашли на тржиште са својом компанијом.
  Центар се налази у згради Економског факултета у Београду и 
резултат је сарадње компаније „MVP Workshop“, која се бави ва-
лидацијом идеја стартапа у раној фази и Центра за сарадњу са 
привредом Економског факултета у Београду. Модерно опремљен 
простор Центра даје сјајне услове за рад тимова, као и подсти-
цајну атмосферу за размишљање и грађење нових бизниса. Отво-
рен простор омогућава размену идеја, а посебан део намењен је 
дружењу свих учесника и предавањима.



АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Београд 
Гундулићев венац 23-25  
тел. 011/2929-100, 2929-000

Нови Сад  
Алберта Томе 2 
тел. 021/4885-500

Зрењанин 
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда 
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

Панчево 
Војводе Радомира Путника 20 
тел. 013/306-800

Вршац 
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор 
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

Сремска Митровица 
Светог Димитрија 31 
тел. 022/638-800

Суботица 
Трг слободе 3/3 
тел. 024/644-600

Крагујевац 
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина 
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш 
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот 
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље 
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор 
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар 
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево 
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање 
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево 
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

Нови Пазар 
Шабана Коче 18 
тел. 020/330-000

Крушевац 
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац 
Млинска 16  
тел. 016/202-411

Пожаревац 
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

Смедерево 
Др Миладина Милића 2 
тел. 026/633-900

Ужице 
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље 
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак 
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

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

Косовска Митровица
Дрварска 10

тел. 028/423-090


