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ТЕМА БРОЈА - Најважније је да имамо здраво тржиште рада, где се 
посао добија захваљујући квалификацијама и знању, где су приватне 

фирме доминантан послодавац и где ће инвеститори и компаније 
долазити да улажу - каже Јован Протић, национални координатор 

Међународне организације рада у Србији
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УВОДНИК

СА ДОБРИМ ПОВОДОМ
Промоција радних права и достојанственог рада тема је овог броја 

„Послова“. У разговору са Јованом Протићем, националним координатором 
Међународне организације рада у Србији, сазнајемо да су посебну пажњу у 
свом новом програму за Републику Србију за период од 2018. до 2021. године 
посветили управо достојанственом раду, мирном решавању спорова, запо-
шљавању, општој пословној клими у Србији и ширем социјалном дијалогу. 

„Достојанствен рад је рад који је пријављен, безбедан, здрав и продук-
тиван и пружа пуну социјалну сигурност запосленима“, каже наш саговор-
ник, додајући да МОР помаже да се закони једне земље усагласе са међуна-
родним стандардима рада и да њихово спровођење буде што доследније у 
што већем броју земаља. 

У интервјуу читајте и како Протић оцењује пословну климу у Србији, ко-
лико је важно усклађивање образовања и привреде, где види велику шансу 
Србије за отварање нових радних места. 

Добар повод води нас у Ниш, где су отворене две нове фабрике у којима ће 
посао наћи 2.500 радника. Доласком два нова инвеститора наставља се процес 
реиндустријализације Ниша, који је у замаху последњих неколико година, а 
што се значајно одразило на број незапослених и тржиште рада уопште.

Национална служба за запошљавање наставља да организује јесење 
сајмове запошљавања, који као мера дају добре резултате. 

Сјајна понуда послова на сајмовима одржаним у Новом Саду и Бачкој 
Тополи привукла је велики број посетилаца. У Новом Саду забележена је 
рекордна посета, што и не чуди јер је више од 60 послодаваца тражило 3.120 
радника различитих профила, а највише шанси да дођу до посла имали су 
радници у производњи, трговци, угоститељски радници и медицинске сес-
тре, затим информатичари, економисти, дефектолози, графички дизајнери, 
шивачи, кројачи, магационери, возачи... 

Сајам запошљавања у Бачкој Тополи, први пут организован као спој запо-
шљавања, привреде и образовања, окупио је 50 послодаваца који су понудили 
око 600 радних места. Сајам је организовала испостава суботичке филијале 
НСЗ у Бачкој Тополи у сарадњи са локалном самоуправом. У ревијалном делу 
сајма успешне компаније имале су прилику да представе своје производе, а 
ученицима су се представиле три средње школе, док су на штанду НСЗ има-
ли прилику да добију све неопходне информације из области професионалне 
оријентације, као и о актуелној ситуацији на тржишту рада. 

Упознаћемо вас са радом Филијале Јагодина НСЗ, а из Новог Сада 
стиже и вест да су потписани уговори са 100 полазника специјалистичких 
информатичких обука у оквиру првог циклуса, које реализује Национална 
служба за запошљавање у 10 градова у Србији.

Водимо вас на конференцију посвећену развоју предузетништва у 
организацији Фондације „Новак Ђоковић“ и ПКС „Dare To Be Original“. То-
ком три дана на три различите локације одржани су панели и радионице, а 
говорило се о томе како од оригиналне идеје покренути сопствени бизнис, 
промовисати га и створити конкурентан производ на тржишту. У оквиру 
конференције одржана је и изложба на којој су своје идеје представила 33 
домаћа предузетника, као и финално такмичење за најбољу стартап идеју 
на тему „Технолошка иновација у служби човека“.
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Филијала Јагодина покрива Поморавски округ, подручје великих 
развојних потенцијала, и то територију града Јагодине и општина 
Параћин, Ћуприја, Деспотовац, Свилајнац и Рековац. Филијала беле-
жи стални пад незапослености, па је укупан број незапослених на 
евиденцији из 2013. и 2014. године до сада смањен за 19,2 одсто, од-
носно за скоро 6.000.

„Томе је свакако допринело доследно спровођење активне поли-
тике запошљавања усмерено ка повећању конкурентности и запо-
шљивости радне снаге, као и превенција дугорочне незапослености 
и социјалне искључености“, објашњава Смиљана Крстић, начелница 
Одељења за посредовање у запошљавању и планирање каријере.

Стање и кретања на локалном тржишту рада
Уколико се упореде резултати из августа прошле године, у од-

носу на исти месец ове, такође се бележи пад незапослености за 6,3 
одсто, па је тренутно на евиденцији 24.920 лица, од којих 488 особа 
са инвалидитетом. Међу њима највише је оних са основном школом, 
подаци су Филијале Јагодина.

„У току ове године послодавци су поднели 834 потребе за запо-
шљавањем и посредовано је по захтеву послодавца за 1.846 лица. То 
је свакако резултат сталног унапређења сарадње са домаћим посло-
давцима и страним инвеститорима који послују на подручју Помо-
равског округа. Од почетка године са наше евиденције забележена су 
5.943 случаја запошљавања“, каже Смиљана. 

Страни инвеститори који запошљавају углавном су из текстилне 
индустрије, баве се производњом опреме за моторна возила, произ-
водњом текстила, намештаја или електронских елемената. 

Сарадња са локалним самоуправама
Град Јагодина и све општине Поморавског округа имају формиране 

локалне савете за запошљавање још од 2006. године и у својим локалним 
плановима запошљавања предвидели су средства за ту намену. У складу 
са тим потписани су споразуми о реализацији мера уз суфинасирање са 
Градом Јагодина и свих пет општина и споразуми о техничкој и стручној 
подршци са Општином Параћин и Општином Свилајнац.

„За нас је веома значајно што се у решавање проблема незапосле-
ности све више укључују и локалне самоуправе. Према специфичности-
ма градова и општина реализују се програми и мере као што су јавни 
радови и стручна пракса. У 2018. години на овај начин биће уложено 14,1 
милион динара за запошљавање 118 људи“, истиче наша саговорница.

Сајмови запошљавања
Филијала Јагодина традиционално организује сајмове запошља-

вања који представљају меру која даје добре резултате. За сајмове 
увек постоји велико интересовање послодаваца и незапослених. 
Ове године организована су два сајма запошљавања у Јагодини и 
Ћуприји, у оквиру Регионалног сајма образовања „НОУ ФЕСТ“, у мар-
ту ове године. Под слоганом „Пут знања - пут успеха” то је било право 
место за упознавање са програмима школа и факултета из Србије, 
потенцијалним послодавцима и будућим професијама. На сајму за-
пошљавања понуђено је више од 120 послова.

Други сајам запошљавања организован је крајем септембра у Кул-
турном центру у Јагодини, где је 39 послодаваца понудило више од 250 
послова, највише у области саобраћаја, производње намештаја, прехрам-
бене и текстилне индустрије, трговине, угоститељства и осигурања. 

Рад са послодавцима
После објаве јавних позива за доделу субвенција по различитим 

програмима запошљавања, запослени у Филијали Јагодина НСЗ били 
су врло активни на пољу информисања и мотивисања незапослених 
и послодаваца, а у циљу коришћења средстава НСЗ за подстицање 
запошљавања и коришћење услуга посредовања при запошљавању. 
У фокусу су теже запошљиве категорије.

„Интересовање послодаваца је изузетно велико, а то показују 
подаци о броју поднетих захтева, донетих одлука и закључених уго-
вора по свим јавним позивима за ову годину. Када је у питању запо-
шљавање младих, највеће интересовање послодаваца је за програм 
стручне праксе – стицање посебних знања и вештина. За те намене 
планирано је 26,2 милиона динара, а биће ангажовано 158 незапос-
лених, чиме је у потпуности испуњена квота за Филијалу Јагодина. 
Такође, по ИПА пројекту 2013 планирано је још 5,6 милиона динара 
за ангажовање 30 лица и 540 хиљада за незапослене особе са инвали-
дитетом“, каже начелница Одељења за посредовање у запошљавању 
и планирање каријере Филијале Јагодина.

За субвенције за запошљавање из категорије теже запошљивих 
лица примљени су захтеви послодаваца за запошљавање 172 рад-
ника, што значајно премашује квоту Филијале Јагодина. Кроз јавне 
радове ангажовано је 115 незапослених. Велико је интересовање не-
запослених за отпочињање сопственог бизниса, а у Пословном цен-
тру Јагодина реализоване су обуке за 300 незапослених и пружене 
информативно-саветодавне услуге за 480 лица. 

Такође, по јавном позиву за стицање практичних знања за вишкове 
и дугорочно незапослена лица запослено је 30 људи са евиденције, а 
важно је поменути и обуке на захтев послодавца за 16 незапослених.

Клубови за тражење посла и ЦИПС 
У Филијали Јагодина су прошле године опремљена два клуба за 

тражење посла у Јагодини и Параћину, које је финансирала ЕУ кроз 
пројекат „ЕУ - помоћ теже запошљивим групама“, а суфинансирала 
НСЗ. Од почетка рада клубова остварени су значајни резултати: ор-
ганизоване су 24 обуке за 246 полазника и запослено преко 90 лица.

Центар за информисање и професионално саветовање, по пројек-
ту ИПА - 2012, пружа актуелне информације о свету рада, образо-
вања и запошљавања, могућност самоинформисања и самопроцене 
личних капацитета, као и професионалних интересовања. Од почетка 
рада ЦИПС-а у Филијали Јагодина информисано је 510 незапослених.

Планови 
„Постоји велики потенцијал у сектору услуга у привреди и вели-

ке могућности за развој предузетништва и отварање нових радних 
места у овом крају, па ће активности Филијале Јагодина бити усме-
рене у том правцу. Такође, ниска запосленост жена, али и млађих и 
старијих радника, усмерава нас да се више посветимо тим групама, 
које су препознате и у Националном акционом плану запошљавања“, 
каже Смиљана Крстић.

Филијалa Јагодина НСЗ ће и даље активно радити на побољшању 
услова на тржишту рада, унапређењу квалитета, доступности и право-
временом пружању услуга послодавцима и незапосленима. С.К., Ј.Б.

Филијала Јагодина НСЗ

УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА УСЛУГА
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Међународна организација рада (МОР) 
основана је 1919. године, а од 1945. 
године постала је прва специјали-
зована агенција Уједињених нација. 

„Основни задатак организације је да пома-
же земљама да своје законе усаглашавају са 
међународним стандардима рада“, објашњава 
Јован Протић, национални координатор Међу-
народне организације рада у Србији. 

Промоција радних права и достојанстве-
ног рада, социјалне сигурности и јачање со-
цијалног дијалога основни су циљеви у раду 
МОР, а у оквиру новог програма за Републику 
Србију за период од 2018. до 2021. године по-
себна пажња посвећена је мирном решавању 
спорова, запошљавању, општој пословној 
клими у Србији и ширем социјалном дијало-
гу. Програм је припремљен у консултацијама 
са Министарством за рад, запошљавање, бо-
рачка и социјална питања Републике Србије 
и социјалним партнерима, а у циљу отварања 
нових радних места, проширења социјалне 
заштите, гарантовања права на раду и про-
мовисања социјалног дијалога као кључне 
компоненте економске и социјалне политике.

Као један од највећих проблема у Србији 
наш саговорник помиње споро усвајање за-
кона и администрацију, а као добар пример 
наводи област мирног решавања спорова. У 
тој области наша земља предњачи у односу 
на земље региона, захваљујући чињеници 
да има најдужу традицију мирног решавања 
радних спорова и Агенцију за мирно реша-
вање радних спрова, коју је МОР користила 
као пример за успостављање еквивалентних 
агенција у другим државама у региону. 

„У новој верзији Закона о штрајку мир-
но решавање радних спорова требало би да 
има наглашену улогу, како би се што чешће 
решавали мирним путем, уместо покретања 
спорова пред судом, који онда трају година-
ма“, каже Протић и додаје да је пословни ам-
бијент у Србији бољи и да има запошљавања, 
али углавном нискоквалификованих радни-
ка. Као теме од посебног значаја за Србију 
Протић истиче стицање нових вештина за 
младе, учење током целог живота, усклађи-
вање система образовања и потреба прив-
реде, али и окретање обновљивим изворима 
енергије и зеленој економији. 

За почетак нас укратко упознајте са 
структуром и циљевима Међународне 
организације рада која следеће године 
обележава век постојања? 

- Помажући усаглашавање закона једне 
земље са међународним стандардима рада, 
трудимо се да њихово спровођење буде што 
доследније у што већем броју земаља. Наше 
седиште је у Женеви, а регионалне и нацио-
налне канцеларије налазе се у земљама ши-
ром света. Подрегионална канцеларија за 
Средњу и Источну Европу налази се у Будим-

пешти, обухвата 17 земаља и у њој раде спе-
цијалисти за неколико области којима се ба-
вимо, а то су изградња капацитета синдиката 
и удружења послодаваца, социјални дијалог, 
запошљавање, социјална сигурност, средње 
стручно образовање и родна равноправност 
и минималне зараде. Поред тога, имамо шест 
националних координатора, у Србији, Босни, 
Македонији, Албанији, Украјини и Молда-
вији, који су задужени да се у државама у 
којима раде баве спровођењем националних 
програма достојанственог рада.

Пратећи актуелна кретања у земљи 
дајемо препоруке институцијама за развој 
одређених области и решавање проблема. 
Наша обавеза је и да примимо и анализи-
рамо аргументоване жалбе послодаваца и 
синдиката да одређена држава евентуално 
не спроводи своје поједине законе, а тиме и 
неку од конвенција МОР које је потписала, 
што захтева нашу реакцију. У том случају, 
ако говоримо о Републици Србији, Департ-
ман за спровођење међународних стандарда 
рада МОР посредством Мисије Републике 
Србије при УН у Женеви захтева од Минис-
тарства за рад да реагује, и то тако што ће 
нам или пружити доказ о томе да је жалба 
социјалних партнера неоснована (тј. да нема 
кршења дате конвенције) или ће нас извес-
тити шта је предузела како би поправила 
ситуацију на коју се жалба односи. Немамо 
могућност да непосредно санкционишемо 
државе које се не придржавају међународ-
них стандарда рада које су ратификовале, 
али све жалбе упућене нама остају забеле-

жене и видљиве, и указују на то да правни и 
пословни амбијент у земљи није оптималан и 
да поштовање међународних стандарда рада 
није доследно.

Шта подразумева достојанствен рад?
Достојанствен рад је рад који је пријављен, 

безбедан, здрав и продуктиван и пружа пуну 
социјалну сигурност запосленима. Зараде су 
такође врло важне, али ми не можемо да про-
писујемо ниво зарада у одређеној земљи, већ 
смо ту да помогнемо да пословни амбијент 
буде што бољи. Сврха постојања наше органи-
зације није само заштита радништва већ ства-
рање уравнотежених правила у области рада 
која ће се једнако поштовати свуда у свету. 
Због тога се боримо посебно против нелегал-
них облика рада, као што су дечји рад и радна 
експлоатација, како би на међународном ни-
воу правила игре за све раднике и послодавце 
једнако важила за све. 

Како бисте тренутно оценили послов-
ну климу у Србији?

- Пословни амбијент у нашој земљи је 
бољи и има више нових радних места него 
ранијих година, али брине чињеница да ве-
лики број радника има ниске зараде и раде 
на пословима ниске квалификационе струк-
туре. Решење за то била би израда добре базе 
вештина које су тражене, доследно примењи-
вање радног законодавства и пословна клима 
у којој инвеститори имају правну сигурност, 
јер једино такав амбијент привлачи инвести-
торе који желе да улажу у квалитетне, обра-
зоване раднике и да их задрже. Најбољи ре-
зултати и највећи ниво развоја бележи се у 

ДОСТОЈАНСТВЕН РАД

ТЕМА БРОЈА    Разговор с поводом: Јован Протић, национални координатор 
Међународне организације рада у Србији

Најважније је да имамо здраво тржиште рада, где се посао добија захваљујући 
квалификацијама и знању, где су приватне фирме доминантан послодавац и где 
ће инвеститори и компаније долазити да улажу због правне сигурности и доброг 

пословног амбијента
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ИТ сектору, али би и у тој области много тога 
могло да се унапреди, у смислу социјалног и 
здравственог осигурања радника.

Поменули сте значај стицања посеб-
них знања и вештина током школовања, 
али и касније кроз посао. Каква је ситу-
ација код нас у области целоживотног 
учења?

- Наше истраживање на тему транзиције 
младих од школе ка послу показало је да она 
јако друго траје и да је највећи проблем што 
око 20 одсто младих заврши само основно об-
разовање, а после на посао чекају у просеку 
чак 3 и по године. Најбрже се запошљавају 
млади са вишим стручним образовањем, па 
затим они са завршеним факултетом. Поред 
отежаних фактора за оне који долазе из си-
ромашних средина где немају могућности 
да нађу посао, преко недовољне материјалне 
подршке родитеља која би им омогућила да 
заврше више или високо образовање, највећи 
проблем је рано излажење младих из обра-
зовног система, без довољно вештина и јас-
не слике чиме желе да се баве. Проблем са 
налажењем посла свакако имају и они који 
заврше гимназију, а не наставе школовање 
на факултету.

У том смислу, најважније је да имате тр-
жишну привреду којој су потребни радници 
са вештинама и која жели да уложи у њихово 
усавршавање. Дуално образовање је добар 
систем, али под условом да ти млади људи 
када заврше имају где и да раде користећи 
вештине које су стекли, да остану у својој 
земљи. Рад током обуке требало би да буде 
плаћен, да се одвија у условима безбедним 
за рад младих, а ученици би морали да буду 
осигурани и да за стечено знање добију сер-
тификат о признатим квалификацијама, који 
би им помогао да касније лакше дођу до за-
послења. 

Важно је ускладити резултате образовања 
и потребе тржишта рада, па тако у последње 
време факултети који не обезбеђују знање које 
је тражено и употребљиво на тржишту рада 
имају све мање уписаних студената. Студен-
тима саветујем да стичу током школовања до-
датне вештине и праксу, што је могуће и преко 
програма за размену студената, да уче стране 
језике и све оно што ће им омогућити да буду 
конкурентнији касније на тржишту рада.  

Такође, треба да будемо свесни да је ово 
доба целоживотног учења, те да додатне вешти-
не и знања треба да стичемо и током каријере, да 
обнављамо знање и примењујемо га у свом раду. 

Тржиште рада се непрестано мења и 
јавља се потреба за новим занимањима. 
У којим областима видите највећу шан-
су Србије?

- У том смислу ИТ сектор је испред свих, 
али мислим да ће нам због миграција недос-
тајати и бројни профили стручних радника. 
Веће зараде би можда могле да их задрже у 
земљи, али и да привуку више младих да се 
за те послове квалификују. 

Најважније је да имамо здраво тржиште 
рада, где се посао добија захваљујући квали-
фикацијама и знању, где су приватне фирме 
доминантан послодавац и где ће инвести-
тори и компаније долазити да улажу због 
правне сигурности и доброг пословног ам-
бијента. 

Као највећу шансу овде видим област 
енергетике, али и зелене послове. Србија ће 
морати да инвестира око 10 милијарди евра 
због уласка у ЕУ да би достигла њихове стан-
дарде животне средине. То је и шанса за от-
варање много нових радних места. Највећи 
скок запослености био би забележен уколико 
би држава успела да створи услове да око 
30.000 неформално запослених у области 
управљања отпадом уведе у легалне токове. 

Подсећам вас да у Европи рециклажна 
индустрија запошљава више него ауто-ин-
дустрија, а у Србији још увек немамо адек-
ватан систем прикупљања и рециклаже от-
пада. Рецимо, јестиво отпадно уље, којег у 
Србији бацимо у отпадне воде у хиљадама 
тона сваке године, може да се прерађује у 
био-дизел, док се велики број других секун-
дарних сировина може преобратити из от-
пада у веома важне ресурсе. У рециклажној 
индустрији постоји могућност за отварање 
великог броја радних места - довољно је да 
обезбедите да секундарне сировине кроз се-
парацију отпада буду одвојене и адекватно 
ускладиштене у довољној количини, што би 
привукло и фирме из иностранства да у бли-
зини направе погон за њихову прераду. 

Видите ли предузетништво као мо-
гућност за економски развој и веће за-
пошљавање?

- У Србији 90 одсто фирми чине мала и 
средња предузећа, па је важно да им омо-
гућимо да могу успешно да раде. Предузет-
ници не треба да буду оптерећени преве-
ликим наметима, процедуре треба да буду 
поједностављене, а ми да схватимо да је 
предузетник будући послодавац који ће, уко-
лико добро ради и опстаје на тржишту, запо-
шљавати нове раднике. 

Говорећи за крај о новом програму Међу-
народне организације рада за Србију за пери-
од од 2018. до 2021. године и његовим исходи-
ма, Јован Протић најављује бројне активности 
за наредни период. Планира се организација 
стручног скупа о раду на дигиталним плат-
формама, затим обука представника Минис-
тарства за рад и НСЗ о младима који нису 
запослени нити се образују (тзв. НЕЕТ), а у 
децембру и посебна обука о параметрима за 
преговарање о минималној заради за све који 
су укључени у рад на тој области. 

За други квартал 2019. године припрема 
се и нови пројекат о дечјем раду, с обзиром да 
је претходни пројекат МОР на ту тему дао вео-
ма добре резултате. Поред осталог, држава је у 
мају прошле године део препорука овог пројек-
та усвојила у форми Уредбе о опасном раду за 
децу, која је на снагу ступила у јануару 2018. 
године. Уредба дефинише које опасне послове 
млади од 15 до 18 година не би требало да раде, 
а који су послови које могу да обављају под над-
зором ментора. Јелена Бајевић
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У Београду је 28. септембра обележен 
Међународни дан права јавности, у ор-
ганизацији Повереника за информације 
од јавног значаја и заштиту података о 

личности, Мисије ОЕБС у Србији, Коалиције за 
слободу приступа информацијама, Удружења 
новинара Србије и Независног удружења но-
винара Србије, уз учешће великог броја пред-
ставника медија, удружења грађана, органа 
власти, као и чланова дипломатског кора.

Скупу су се обратили Родољуб Шабић, 
повереник за информације од јавног значаја 
и заштиту података о личности, Њ.е. Сем 
Фабрици, шеф Делегације Европске уније у 
Србији, Њ.е. амбасадор Андреа Орицио, шеф 
Мисије ОЕБС-а у Србији и Силвија Пановић 
Ђурић, представница Савета Европе.

„Овај дан у Србији не прате баш сјајне 
околности. Закон о заштити података о лич-
ности усвојен је упркос великом броју замерки 
које су изнели бројни експерти, а и измене и 
допуне Закона о слободном приступу инфор-
мацијама од јавног значаја су предмет рас-
праве. Главну замерку имамо на могућност да 
се сваком органу власти дозволи тужба про-
тив решења Повереника, као и да се државна 
предузећа капитала изузму из закона. Прва 
измена вероватно неће бити усвојена, док иза 
друге стоји јак лоби, који ће вероватно омо-
гућити усвајање измене која је представља 
снажан корупцијски механизам“, истакао је 
Родољуб Шабић.

Иако је законска обавеза Владе да при-
нудом обезбеди извршење решења Повере-
ника, то није учињено ни у једном случају. 
Такође, Скупштина већ трећу годину заредом 
не разматра извештај Повереника, што је про-
тивно закону и пословнику, а Републичко јав-
но тужилаштво у континуитету поднесе више 
тужби за поништај решења Повереника него 
што су сва тужилаштва у Републици поднела 
оптужних аката против свих прекршилаца 
оба закона које Повереник штити. Поред тога, 
Шабић је приметио да по питању проблема-
тичних законских одредби представници ЕУ 
пре свега комуницирају са извршном влашћу, 
при чему Повереник нема утицаја.

„ОЕБС је са нама од почетка и пружају 
нам константну подршку, они указују на 
чињенице и проблеме са којима се сусреће-
мо“, истакао је Шабић.

Шеф мисије ОЕБС-а у Србији Андреа Ори-
цио каже да та организација подржава право 
јавности у Србији да зна већ последњих 13 го-
дина. „Важно је да сви доносиоци одлука, др-
жавне институције, цивилни сектор и грађани 
заједно раде на остваривању овог права које је 
велики део владавине закона и реформи кроз 
које Србија пролази. Приступ информацијама 
и транспарентност је основа људских права. 
Слободан приступ информацијама од јавног 
значаја постоји у свим демократским среди-
нама“, каже Орицио и наводи да су експерти 
ОЕБС-а прегледали спорне одредбе закона и 

дали своја мишљења, те да су спремни на дис-
кусију и пружање помоћи, али да коначну од-
луку ипак има Влада Републике Србије. 

И Сем Фабрици, шеф Делегације ЕУ у Ср-
бији, каже да је право јавности да зна за Европ-
ску унију фундаментална вредност. „Србија се, 
као и свака модерна земља, суочава са потре-
бом да заштити приватност појединца и да са 
друге стране повећа приступ информацијама 
које имају јавне администрације“, навео је Фа-
брици и додао да је учињен велики напредак, 
али да је остало још доста посла.

„Извештај Европске комисије који је 
објављен у априлу ове године, а односи се на 
Поглавље 23, показује да треба уложити посе-
бан напор када су у питању економски аран-
жмани Владе и коришћење јавних ресурса. 
Закон о слободном приступу информацијама 
мора да мотивише и саме институције да буду 
проактивне и не чекају да им неко тражи ин-
формације, већ да их и саме деле. Такође, мора 
да пружи јасне смернице које информације 
морају да буду јавне“, рекао је Фабрици.

Силвија Пановић Ђурић, представница 
Савета Европе, каже да је Међународни дан 
права јавности да зна тренутак да се обра-
ти пажња на сваку ставку, како би грађани 
ове земље дошли до права да знају одређене 
информације од јавног значаја. „У питању су 

права свих грађана, заснована на начели-
ма демократије, а циљ сваке демократски 
уређене земље треба да буде да унапређује 
сарадњу са надлежним државним институ-
цијама“, нагласила је Пановић Ђурић. 

Комисија коју чине председници нови-
нарских удружења УНС-а и НУНС-а, пред-
ставник академске заједнице, представник 
Коалиције НВО за слободу приступа инфор-
мацијама и Повереник, уручили су при-
знања за сарадњу органима власти, која је 
уручио Родољуб Шабић.

Министарству културе и информисања 
додељено је признање за најбољи „Информа-
тор о раду“, док је у категорији највиших орга-
на награду добио Врховни касациони суд, за 
допринос афирмисању права јавности да зна, 
а у области правосуђа Више јавно тужилаштво 
у Новом Пазару. У категорији републичких 
агенција, завода и других организација по-
бедник је ЈП Емисиона техника и везе. У кате-
горији локалних органа јавне власти награда 
је припала Граду Зрењанину, а посебно при-
знање, награда и статуета за највећи допри-
нос афирмисању права на приступ информа-
цијама и транспарентност у раду додељена је 
Центру за истраживање, транспарентност и 
одговорност (ЦРТА).

Обележен Међународни дан права јавности да зна

„Важно је да сви доносиоци одлука, државне институције, цивилни сектор 
и грађани заједно раде на остваривању права које је велики део владавине 

закона и реформи кроз које Србија пролази. Приступ информацијама и 
транспарентност је основа људских права“, рекао је Шеф мисије ОЕБС-а

у Србији Андреа Орицио

ОСНОВНА ВРЕДНОСТ ДЕМОКРАТСКОГ ДРУШТВА

Тамара Сарић

     
СТАВОВИ И МИШЉЕЊА

   Станојла Мандић, саветница Повереника, 
представила је најновије издање публи-
кације „VII - Слободан приступ информа-
цијама - Ставови и мишљења Повереника“, 
истакавши вредности на којима Повереник 
стално инсистира, а то је да информа-
ције треба објављивати проактивно, те да 
грађани и органи јавне власти морају знати 
какви су ставови одређеног државног ор-
гана. Закон је јако важно средство у борби 
против корупције и никаква истина не сме 
да иде науштрб остваривања тог права, 
истиче се у публикацији.
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ОРИГИНАЛНОСТ НА ПРВОМ МЕСТУ

Конференција „Dare To Be Original“, посвећена развоју предузет-
ништва, у организацији Фондације „Новак Ђоковић“, магазина „Ори-
гинал“ и Привредне коморе Србије, одржана је у Београду. Три дана, 
на три различите локације, одржавани су панели и радионице, а го-
ворило се о томе како од оригиналне идеје покренути сопствени биз-
нис, промовисати га и створити конкурентан производ на тржишту. 
У оквиру конференције одржана је и изложба на којој су своје идеје 
представила 33 домаћа предузетника, као и финално такмичење за 
најбољу стартап идеју на тему „Технолошка иновација у служби чо-
века“.

Директорка Фондације Јелена Ђоковић рекла је да је идеја пројек-
та да оснажи све оне који желе да преузму иницијативу и навела да 
се најбоље учи у размени искустава. „Младе треба подржати како би 
остали у земљи и утицали на њен даљи развој. Предузетништво је 
веома важна тема, јер мала и средња предузећа мењају свет својим 
идејама. Код наших предузетника видим храброст да буду аутентич-
ни и да своје идеје спроведу до краја, да буду доследни правим вред-
ностима“, рекла је Јелена. 

Идеја магазина и пројекта „Оригинал“ јесте да оснажи све који 
желе да преузму иницијативу, а како каже Јелена Ђоковић, младима 
је кроз технолошку револуцију пружена могућност да постигну ве-
лики успех и потребно им је да имају праву подршку. „Желимо да им 
помогнемо да добију добре менторе, да остану на правом, поштеном 
путу, да их усмеримо на прави начин да креирају своју будућност. 
Савет је да буду отвореног ума, да прихвате критику, да се прилагоде 
околностима и окруже правим људима који ће им бити ветар у леђа, 
али и повући их за ногавицу уколико претерају“, објашњава Јелена.

Саветник председника Привредне коморе Србије Предраг Нико-
лић рекао је да је организовање овакве конференције прави начин да 
се настави започета сарадња ПКС и Фондације „Новак Ђоковић“, чији 
је циљ едукација и промовисање младих предузетника.

„Привредна комора Србије жели да буде продужена рука сваког 
младог предузетника. Подршку пружамо у сваком сегменту њихо-
вог пословања, од давања савета, помоћи у писању бизнис планова, 
приступа фондовима, па до тражења пословних партнера“, истакао је 
Николић и подсетио на оно што је рекао председник ПКС Марко Ча-
деж, да из Србије треба да одлазе производи, а не људи. Позвао је све 
предузетнике да се обрате Комори за помоћ и подршку, подсетивши 

да су многи предузетници који су се представили на изложби на кон-
ференцији користили или користе услуге ПКС, а неки од њих су већ 
успешни на међународним тржиштима.

Специјална гошћа конференције „Dare to be original“ била је Микае-
ла Магаш, најбоља европска иноваторка за 2017. годину и оснивач плат-
форме „Music Tech fest“, која окупља више од 7.000 научника, музичара 
и програмера из целог света. Такође, заслужна је за иновације које су 
помогле ди-џеју са деформитетом руку да свира гитару, као и слепој 
певачици да осети реакцију публике преко сензора. Све изуме и своје 
искуство поделила је са публиком у Дорћол плацу (Дорћол platz).

„Иновације које померају границе могуће је креирати када креа-
тивност и уметност спојите са технологијом. У тренутку када креира-
мо нове системе, који могу да помогну људима и њихове недостатке 
претворе у предност, потребан нам је сваки талентовани појединац. 
Управо овај догађај помаже да се ти таленти упознају, повежу, разме-
не искуства и дођу до неких нових открића која могу променити свет 
набоље“, рекла је Микаела и позвала све наше предузетнике да раде 
на себи и усавршавају се, истичући да су њихове идеје квалитетне и 
вредне пажње светске јавности.

Конференцији је присуствовао и тенисер Новак Ђоковић, а током 
три дана на три локације: Дорћол плацу, Marsh Open Space-у и Центру 
Стартит одржани су различити панели, предавања и радионице. По-
знати предузетници поделили су своје искуство и испричали причу 
како су почели и како је изгледао развојни пут до успешног бизниса.

На догађају су 33 предузетника представила своје производе, 
попут уникатних торби од рециклажних материјала, органске козме-
тике, укусне хране или аутентичних одевних комада. 

Конференција „Dare To Be Original“ једна је од активности насталих 
у сарадњи Привредне коморе Србије и Фондације „Новак Ђоковић“, за-
кључене у мају ове године, када је потписан меморандум о сарадњи, а 
са циљем да се пружи подршка едукацији и развоју домаћег предузет-
ништва. 

„Ако само једна идеја после наше конференције добије свој живот - знаћемо 
да смо урадили праву ствар“, поручила је Јелена Ђоковић. Јелена Бајевић

Идеја магазина и пројекта „Оригинал“ је да оснажи све који желе да преузму 
иницијативу, а како каже Јелена Ђоковић, младима је кроз технолошку

револуцију пружена могућност да постигну велики успех и потребно
им је да имају праву подршку

Конференција посвећена предузетништву
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У петак и суботу у Нишу су отворене две нове велике фабрике. 
Прво је аустријска компанија „Цумтобел“ (Zumtobel) отворила 
најсавременију фабрику за производњу ЛЕД расвете, површи-
не 40.000 квадратних метара, у чију изградњу је уложено 30,6 

милиона евра. У новоотвореној фабрици већ је запослено 300 радни-
ка, а у плану је да укупно буде око 1.100 запослених.

Свечаном отварању присуствовао је председник Србије Алексан-
дар Вучић.

„Педесет пет посто од укупних страних инвестиција у региону 
заврши у Србији и борићемо се да буде и значајно више. Морали смо 
да доносимо тешке одлуке да бисмо данас дошли у ситуацију да се 
хвалимо отварањем фабрика скоро сваког дана. Пре две и по године 
смо кренули у преговоре са ‚Цумтобелом‘, далеко је то деловало. Када 
видите колико ће људи запошљавати, знате да је ово важно за Ниш и 
цео овај округ. То је будућност за нашу децу“, рекао је Вучић.

Генерални директор аустријске „Цумтобел групе“ Алфред Фел-
дер каже да је веома задовољан што је фабрика за производњу расве-
те у Нишу тако брзо започела са радом и најављује да ће у наредном 
периоду размотрити ширење инвестиција у Србији.

„Србија је фантастична земља, налази се између земаља ЕУ и ис-
точних европских земаља, па је одлична локација за нас да се шири-
мо на источна европска тржишта. Започели смо производњу у новој 
фабрици, а када попунимо овај простор размишљаћемо о додатним 
потенцијалима и ширењу у Србији“, истакао је овом приликом Фелдер.

„Цумтобел“ је светски произвођач ЛЕД расвете, једна од водећих ком-
панија у области иновативних решења за расвету и производње пратећих 
компоненти. Фабрика у Нишу има кључну улогу у даљем глобалном раз-
воју компаније која запошљава више од 7.000 људи у производним погони-
ма на четири континента и у продајним објектима у око 90 земаља.

Наредног дана крај Нишке Бање отворена је и нова фабрика ком-
паније ИМИ (Integrated Micro Electronics). Ова мултинационална ком-
панија инвестирала је у погон у Нишкој Бањи 33 милиона евра. Фа-
брика се простире на 14.000 квадратних метара и када буде достигла 
пун капацитет запошљаваће око 1.250 радника, од којих ће 15-20% 
бити инжењери машинства, електронике и сл.

И ову фабрику је свечано отворио председник Србије Александар Вучић.
„Овде већ ради 74 људи из Ниша, Нишке Бање и околних места и 

ја сам срећан због њих и њихових породица. Ово је једна од најзна-
чајнијих прича нашег опоравка. Покушаћемо да од Ниша направимо 
регионални индустријски центар. Електронска индустрија и индус-
трија микрочипова су будућност. Данас ИМИ овде отвара врата бу-
дућности“, нагласио је Вучић.

Компанија ИМИ послује у Азији, Северној Америци и Европи, а 
њен извршни директор Артур Тан наводи да су били веома пажљиви 
при одабиру локације за нову фабрику.

„Када смо желели да проширимо свој посао у Европи, гледали 
смо 80 различитих локација. Имали смо веома строге критеријуме 

како бисмо одлучили где је најбоље да инвестирамо и победио је 
Ниш. Највише су на то утицали стабилност државе, стварно добра 
радна снага, обећавајући образовни систем и професионализам 
људи“, каже Тан.

Компанија ИМИ jедна je од водећих у свету када је у питању про-
изводња електронских компоненти, проводника, полупроводника за 
све типове индустрија (индустрија компјутера, аутомобилска индус-
трија, медицинска...). Има производне погоне на 15 локација у свету.

Доласком ова два нова инвеститора наставља се процес реиндус-
триализације Ниша, који је у замаху последњих неколико година, а што 
се значајно одразило на број незапослених и тржиште рада уопште.

„Заиста прелепа слика у Нишу данас, ово је време о ком смо 
сањали. Смањена је незапосленост са 36.000 на 25.000 у последње 4 
године, а расте и број отворених предузећа. Време када су се фабрике 
затварале а радницима се нису исплаћивале плате је давно иза нас“, 
истакао је градоначелник Ниша Дарко Булатовић.

Национална служба за запошљавање је са компанијама ИМИ и 
„Цумтобел“ остварила одличну сарадњу од самог почетка и у наред-
ном периоду ће пружити подршку приликом запошљавања већег 
броја радника.

У име Националне службе за запошљавање отварањима фабри-
ка су присуствовали генерални директор Националне службе за за-
пошљавање Зоран Мартиновић, директор Филијале Ниш НСЗ Бобан 
Матић и заменица директора нишке филијале Наташа Станковић са 
сарадницима. 

ИМИ и „Цумтобел“ у Нишу

Доласком нових инвеститора наставља се процес реиндустриализације 
Ниша, који је у замаху последњих неколико година, а што се значајно одразило 

на број незапослених и тржиште рада уопште

ДВЕ НОВЕ ФАБРИКЕ И 2.500 НОВИХ
РАДНИХ МЕСТА

Владан Крстић

Ово је једна од најзначајнијих прича
нашег опоравка. Покушаћемо да од Ниша

направимо регионални индустријски
центар. Електронска индустрија

и индустрија микрочипова су
будућност - рекао је Александар Вучић

Имали смо веома строге критеријуме 
како бисмо одлучили где је најбоље да 

инвестирамо и победио је Ниш. Највише 
су на то утицали стабилност државе, 
стварно добра радна снага, обећавајући 
образовни систем и професионализам 

људи - каже Артур Тан, директор
компаније ИМИ



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.

У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ 
МЕСТA

940
Администрација и управа               10 
Трговина и услуге                              15
Медицина                                         17
Здравство и социјална заштита          24
Индустрија и грађевинарство              24
Пољопривреда                                         27
Ветерина                                       27
Саобраћај и везе                                       27
Наука и образовање                          28
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                 Администрација и управа

БЕОГРА Д

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВНИ СУД

Београд

На основу одредби чланова 47, 48, 54 и 55 Закона о држав-
ним службеницима („Службени гласник РС“, 79/05, 81/05 - 
испр., 64/07, 67/07 - испр., 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), 
одредбе члана 21 Уредбе о спровођењу интерног и јавног 
конкурса за попуњавање радних места у државним орга-
нима („Службени гласник РС“, бр. 41/07...109/09), у складу 
са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места у Управном суду Су I-9 1/16 од 22.01.2016. 
године, Правилником о измени и допуни Правилника о 
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 
Управном суду Су I-9 2/16 од 06.04.2016. године, Правилни-
ком о измени и допуни Правилника о унутрашњем уређењу 
и систематизацији радних места у Управном суду Су I-9 3/16 
од 19.05.2016. године и Правилником о измени и допуни 
Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији рад-
них места у Управном суду Су I-9 1/18 од 21.05.2018. године, 
председник Управног суда оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ 

МЕСТА У УПРАВНОМ СУДУ
I Орган у коме се радно место попуњава: Управни суд, 
Београд, Немањина 9

II Радно место које се попуњава:

Судијски помоћник - виши судијски 
сарадник, у звању самостални саветник

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо образо-
вање из научне области правне науке - на основним академ-
ским 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 године 
- дипломирани правник или на специјалистичким студија-
ма на факултету, положен правосудни испит, најмање две 
године радног искуства у правној струци после положеног 
правосудног испита, познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се 
проверавају у изборном поступку:
• познавање Закона о уређењу судова („Службени гласник 
РС” бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011, 78/2011, 
101/2011, 101/2013, 40/2015, 106/2015, 13/2016, 108/2016, 
113/2017, 65/2018), Закона о судијама („Службени гласник 
РС” бр. 116/2008, 58/2009 (Одлука Уставног суда), 104/2009, 
101/2010, 8/2012 (Одлука Уставног суда), 121/2012, 
124/2012 (Одлука Уставног суда), 101/2013, 111/2014 
(Одлука Уставног суда), 117/2014, 40/2015, 63/2015 (Одлука 
Уставног суда), 106/2015, 63/2016 (Одлука Уставног суда), 
47/2017), Закона о државним службеницима („Службени 
гласник РС” бр. 79/2005, 81/2005, 83/2005, 64/2007, 67/2007, 
116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017), Закона о управним 
споровима („Службени гласник РС” бр. 111/2009) и Закона 
о општем управном поступку („Службени гласник РС” бр. 
18/2016) - непосредно, кроз разговор са кандидатима;
• вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кан-
дидатима.

III Општи услови за рад: држављанство Републике Србије, 
да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније 
није престајао радни однос у државним органима због теже 
повреде радне дужности из радног односа и да учесник кон-
курса није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

IV Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
• пријава за радно место судијски помоћник - виши судијски 
сарадник, потписана својеручно, са контакт адресом и 
бројем телефона;
• биографија са наводима о досадашњем радном искуству;
• Образац 1 - Изјава у којој се кандидат опредељује да ли 
ће сам доставити податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција или ће то Управни суд учинити уместо 
њега;
• оригинал или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству Републике Србије;
• 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 радном искуству 
у струци (потврде, решење, и други акти из којих се може 
утврдити на којим пословима, са којом стручном спремом и у 
ком периоду је стечено радно искуство у струци);
• оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном 
правосудном испиту;
• оригинал или оверена фотокопија потврде да кандидату 
раније није престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде радне дужности из радног односа издата од 
стране државних органа у коме је учесник јавног конкурса 
био у радном односу;
• оригинал уверење да кандидат није осуђиван на казну затво-
ра од најмање шест месеци (издато од стране Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије, не старије од 6 месе-
ци);
• други докази о стеченим знањима и вештинама.

Одредбом чланова 9 и 103 Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС“, бр. 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.

Документ о чињеницама по којима се води службена 
евиденција је: извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, уверење о положеном правосудном испиту 
и уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора од 
најмање шест месеци.

Управни суд ће прибавити доказе о чињеницама о којима се 
води службена евиденција, изузев уколико наведене доказе 
кандидат сам достави уз пријаву, а у циљу ефикаснијег и 
бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву (Образaц 1) којом 
се опредељује за једну од две могућности, да орган приба-
ви податке о којима се води службена евиденција или да 
ће то кандидат учинити сам. Образац 1 можете преузети 
на следећој интернeт адреси: http://www.up.sud.rs/uploads/
ads/1507038100~~obrazac%201.pdf. Попуњену изјаву је 
неопходно доставити уз напред наведене доказе.

Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која 
је оверена код јавног бележника (изузетно у грaдовима и 
општинама у којимa нису именовани јавни бележници, при-
ложени докази могу бити оверени у основним судовима, 
судским јединицама, пријемним канцеларијама основних 
судова, односно општинским управама као поверени посао). 

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

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

V Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за подно-
шење пријаве на конкурс је 8 дана и почиње да тече наред-
ног дана од дана објављивања у pериодичном издању огла-
са Националне службе за запошљавање. Пријаве се шаљу 
на адресу: Управни суд, Београд, Немањина 9, са назнаком 
„Пријава за јавни конкурс“ (датум истека рока за пријављи-
вање:18.10.2018. године).

VI Место, дан и време када ће се спровести изборни 
поступак: Са кандидатима који испуњавају услове за рад 
на оглашеном радном месту, а чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви 
потребни докази, провера оспособљености, знања и вештина 
у изборном поступку обавиће се почев од 05.11.2018. године у 
Београду, у просторијама Седишта Управног суда, Немањина 
9, о чему ће учесници конкурса бити обавештени путем кон-
такт телефона које наведу у својим пријавама или на други 
погодан начин. 

VII Лице задужено за давање информација о конкур-
су: Соња Стошић и Татјана Вучетић, 011/360-4735.

Напомене: Кандидат заснива радни однос на неодређено 
време, место рада је Одељење Управног суда у Крагујевцу, 
Кнеза Михаила 2/II. Пријаве уз које нису приложени сви тра-
жени докази у оригиналу или овереној фотокопији, као и 
непотпуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве 
пријаве, биће одбачене закључком Конкурсне комисије. 

Државни службеник који се пријављује на конкурс, уместо 
уверења о држављанству и извода из матичне књиге рође-
них подноси решење о распоређивању или премештају на 
радно место у органу у коме ради или решење да је нерас-
поређен.

Изборни поступак ће бити спроведен без дискриминације по 
основу расе, боје коже, пола, вере, националности, етничког 
порекла или инвалидитета. Конкуренција се заснива на ква-

литету и отворена је за све који испуњавају прописане усло-
ве. 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.

Овај оглас објављује се на: интерент презентацији Управног 
суда, интернет презентацији Службе за управљање кадро-
вима, на порталу еУправе, на огласној табли Суда, интернет 
презентацији и периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање. 

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИТИКУ

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 47/18), 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 Закључка Комисије за давање 
сагласности за ново запошљавање и додатно радно анга-
жовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-
7159/2018, од 27. јула 2018. године и Закључка Комисије 51 
број: 112-8068/2018, од 28. августа 2018. године, Републич-
ки завод за статистику, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

РАДНИХ МЕСТА У
РЕПУБЛИЧКОМ ЗАВОДУ ЗА СТАТИТИКУ

I Орган у коме се радна места попуњавају: Републич-
ки завод за статистику, Београд, Милана Ракићa 5.

II Радна места које се попуњавају:

1. Статистичар аналитичар у звању 
саветник

Сектор пословних статистика, Група за 
статистику саобраћаја и телекомуникација

1 извршилац

Опис послова: ради на припреми методологије и на реви-
зији методологије и методолошких инструмената статистич-
ких истраживања саобраћаја и телекомуникација; ради на 
припреми потребних информација за рад радних група при 
министарствима и за вођење билатерарних и мултилате-
рарних преговора и учествује на међународним састанцима 
и у пројектима међународне сарадње; прати инструменте 
економске и друге политике у области саобраћаја и телеко-
муникација; ради на припремању и спровођењу статистич-
ких истраживања; проналази оптимална решења у примени 
аутоматске обраде података, публиковању података у спро-
вођењу статистичког истраживања; консултује кориснике 
и даваоце статистичких података о релевантности и адек-
ватности извора података и предлаже врсте аналитичког и 
другог коришћења података од стране корисника; припре-
ма и учествује у изради класификација и номенклатура, сту-
дија, анализа и других докумената потребних за кориснике; 
обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља природ-
но-математичких наука, техничко-технолошких наука или 
друштвено-хуманистичких наука 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 године 
или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 
године радног искуства у струци положен државни струч-
ни испит, познавање енглеског језика, познавање рада на 
рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање рада 
на рачунару - практичним радом на рачунару; познавање 
енглеског језика - сертификат о познавању енглеског језика 
или други доказ; знање из области статистике саобраћаја - 
усмено; вештина комуникације и мотивација за рад - усмено.

2. Статистичар аналитичар у звању 
саветник

Сектор пословних статистика, Група за 
статистику употребе ИКТ и пословне 

тенденције
1 извршилац

Опис послова: Учествује у изради, изменама и допунама 
методолошких основа и инструмената статистичког истра-
живања; учествује у припреми и спровођењу истраживања; 
дефинише захтева за измене и допуне пројекта аутоматске 
обраде података за поједине фазе истраживања; врши ана-
лизу обухвата, квалитета, конзистентности и тачности пода-
така по постојећем програму логичке контроле; припрема 

Администрација и управа 
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табеларне приказе, коментаре и објашњења у званичним 
публикацијама и за интернет презентацију; припрема пода-
така за различите аналитичке прегледе и учествовање у 
припремању пројеката за поједине кориснике; учествује у 
дефинисању и креирању базе података за потребе корис-
ника; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
економске науке, организационе науке или научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља природ-
но-математичких 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 спе-
цијалистичким студијама на факултету, најмање 3 године 
радног искуства у струци, положен државни стручни испит, 
познавање енглеског језика, познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање рада 
на рачунару - практичним радом на рачунару; познавање 
енглеског језика - сертификат о познавању енглеског језика 
или други доказ; знање из области статистике ИКТ - усмено; 
вештина комуникације и мотивација за рад - усмено.

3. Статистичар аналитичар у звању 
саветника

Сектор друштвених статистика, Одељење за 
попис становништва, Група за организацију 
пописа и статистику азиланата, боравишних 

дозвола и илегалних миграција
1 извршилац

Опис послова: обавља методолошко-аналитичке послове из 
области пописа становништва и статистике азиланата, бора-
вишних дозвола и илегалних миграција; израђује план попис-
них активности; ради на изради специфичних организационих 
упутстава за пописивање осетљивих категорија становништва 
(Роми, бескућници, итд); учествује у припреми и изради ста-
тистичко-аналитичких студија из области демографије и у свим 
пословима припреме пописа у раду стручних скупова и радиони-
ца које организују међународне статистичке институције, као и 
у изради статистичке инфраструктуре за потребе реализације 
пописа (номенклатуре, класификације); учествује у припреми 
методологије за статистику азиланата, боравишних дозвола и 
илегалних миграција и ради на обради и анализи података из 
области статистике азиланата, боравишних дозвола и илегалних 
миграција; прати прописе и међународне уредбе које се односе 
на статистику азиланата, боравишних дозвола и илегалних миг-
рација; учествује у пројектима међународне сарадње; обавља и 
друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких или природно-математичких 
наука, 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 3 године радног искуства 
у струци; положен државни стручни испит; знање енглеског 
језика, познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање рада 
на рачунару - практичним радом на рачунару; познавање 
енглеског језика - сертификат о познавању енглеског јези-
ка или други доказ; знање из области попис становништва 
- усмено; вештина комуникације и мотивација за рад - усмено.

4. Пројектант ИС, у звању саветника
Сектор за информационо комуникационе 

технологије и публицистику, Одељење 
за развој система за прикупљање и 

дисеминацију података, Група за развој 
система за прикупљање података

1 извршилац

Опис послова: обавља послове на развоју ИС за при-
купљање података; увођењу стандарда у развоју ИС; при-
мењује стандарде у пројектовању ИС за прикупљање пода-
така; тестира готове апликације пре њихове дистрибуције 
корисницима и даје предлоге за њихово унапређење; ради 
на пословима израде упутстава и комуникације са корисни-
цима ИС; прати најновија техничко-технолошка достигнућа 
и примењује их у свакодневном раду; учествује у пројекто-
вању, развоју и администрацији база података; ради на уна-
пређењу метода програмирања и пројектовања ИС у оквиру 
Групе; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
математичке науке, економске науке или научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља технич-
ко-технолошких 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, најмање 3 године радног 
искуства у струци, положен државни стручни испит, позна-
вање енглеског језика, знање посебних програмских језика.

У изборном поступку проверавају се: познавање про-
грамских језика - сертификат или други доказ; познавање 
енглеског језика - сертификат о познавању енглеског језика 
или други доказ; знање из области Microsoft технологија: MS 
SQL сервер база података; веб-програмирање (програмски 
језик Visual Basic, markup језици HTML i CSS, скриптни про-
грамски језик JavaScript, jQuery) - усмено; вештина комуни-
кације и мотивација за рад - усмено.

5. Радно место за праћење усклађености 
са ЕУ стандардима, у звању саветник

Сектор за европске интеграције, 
међународну сарадњу и управљање 

пројектима, Одсек за европске интеграције 
и међународну сарадњу, Група за европске 

интеграције
1 извршилац

Опис послова: реализује активности везане за хармо-
низацију и интеграцију у оквиру Европског статистичког 
система; ради на систематизацији Евростатових захтева и 
њиховој презентацији; прати препоруке европских инсти-
туција неопходних за процес европских интеграција; ради 
на припреми прегледа активности Завода у оквиру европ-
ских интеграција, прикупља одговарајуће податке из других 
организационих јединица; припрема извештаје и презента-
ције; анализира и прати препоруке европских институција 
неопходних за процес европских интеграција; обавља и 
друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштве-
но-хуманистичке науке, природно-математичке науке или 
техничко-технолошке науке, на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 
године радног искуства у струци, положен државни струч-
ни испит, знање енглеског језика, знање рада на рачунару. 

У изборном поступку проверавају се: познавање рада 
на рачунару - практичним радом на рачунару; познавање 
енглеског језика - сертификат о познавању енглеског јези-
ка или други доказ; знање из области хармонизације ста-
тистичког система Србије са европским - усмено; вештина 
комуникације и мотивација за рад - усмено.

6. Статистичар аналитичар, у звању 
саветник

Сектор за развој и информисање, Одсек за 
методологију узорка

1 извршилац

Опис послова: дефинише план (дизајн) узорака за статис-
тичка истраживања на бази узорка - припрема оквир за избор 
узорка, одређује тип, величину и алокацију узорка, врши 
избор узорка и припрема систем оцењивања, израчунава 
оцене параметара и њихове стандардне грешке; учествује 
у припрема методолошких основа, инструмената и у обради 
и оцењивању параметара за контролу квалитета пописа; за 
статистичка истраживања на случајним узорцима, суделује у 
изради радних докумената, анализа и студија као и у припре-
ми делова других извештаја који се односе на методологију 
узорка и тачност података; учествује у развојним активности-
ма Одсека; проучава и примењује међународне препоруке и 
стандарде из области методологије узорка и контроле квали-
тета података пописа; учествује у међународним пројектима; 
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
математичке науке, економске науке, рачунарске науке или 
саобраћајно инжењерство, на основним академским студија-
ма 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, најмање 3 године радног 
искуства у струци, положен државни стручни испит, позна-
вање енглеског језика, познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање рада 
на рачунару - практичним радом на рачунару; познавање 
енглеског језика - сертификат о познавању енглеског језика 
или други доказ; знање из области теорије узорка и приме-
на у пракси - усмено; вештина комуникације и мотивација 
за рад - усмено.

7. Статистичар у звању сарадник
Сектор за развој и информисање, Одсек за 
административне изворе и регистре, Група 

за административне изворе
1 извршилац

Опис послова: обавља послове везане за анализу и сређи-
вање података преузетих из административних извора; 
учествује у појединим фазама оцене квалитета података 
преузетих из административних извора; обавља редовну 
комуникацију са унутрашњим организационим јединица-
ма Завода, који у својим истраживањима користе податке 
из административних извора; евидентира и прати токове 
испуњавања захтева корисника; сарађује са власницима 
административних извора, учествује у изради презентација 
из ове области и организацији састанака; обавља и друге 
послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља природ-
но-математичких наука, техничко-технолошких наука или 
друштвено-хуманистичких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним 
струковним студијама, односно на студијама у трајању до 
три године, најмање 3 године радног искуства у струци, 
положен државни стручни испит, познавање рада на рачу-
нару.

У изборном поступку проверавају се: познавање рада 
на рачунару - практичним радом на рачунару; знање из 
области административних извора и регистара - усмено; 
вештина комуникације и мотивација за рад - усмено.

8. Статистичар аналитичар у звању 
саветник

Сектор за развој и информисање, 
Одељење за интеграцију података, Група 
за концептуални и методолошки развој и 

одржавање статистичког пословног регистра
1 извршилац

Опис послова: ради на методолошким решењима СПР и 
вођењу и одржавању СПР; обавља послове координације, 
сарадње са административним изворима и оцене квалитета 
преузетих података; припрема методолошко дефинисање 
и дизајн фаза одржавања СПР; врши структурне анализе 
великих и сложених пословних субјеката; ради на методо-
лошкој припреми и вођењу истраживања о локалним једи-
ницама СПР, изучава и прати развој међународних статис-
тичких стандарда и развој система управљања квалитетом 
и ради на припреми конкретних предлога за њихову импле-
ментацију; врши евидентирање и праћење токова испуња-
вања захтева корисника; испитује квалитет регистра у циљу 
исправки системских грешака у циљу измене постојећих и 
доношењу нових методолошких решења; израђује сложене 
аналитичке табеле на основу захтева корисника из земље и 
иностранства и спроводи методолошка упутства за потребе 
испитивање задовољства корисника СПР; обавља и друге 
послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
економске науке, организационе науке или научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља при-
родно-атематичких наука или техничко-технолошких наука, 
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, најмање 3 година радног искуства у струци, поло-
жен државни стручни испит, познавање енглеског језика, 
познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање рада 
на рачунару - практичним радом на рачунару; познавање 
енглеског језика - сертификат о познавању енглеског језика 
или други доказ; знање из области статистичког пословног 
регистра - усмено; вештина комуникације и мотивација за 
рад - усмено.

III Место рада: Београд, Милана Ракића 5

IV Адреса на коју се подносе пријаве на јавни кон-
курс: Републички завод за статистику, 11000 Београд, 
Милана Ракића 5, са назнаком: „За јавни конкурс”. 

V Лице које је задужено за давање обавештења о 
јавном конкурсу: Тања Алексић, телефон: 011/2413-319.
 
VI Услови за рад на радном месту: 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.

Администрација и управа  
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VII Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 
дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања 
у периодичном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни кон-
курс: 
- потписана пријава са биографијом и наводима о доса-
дашњем радном искуству; 
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књи-
ге рођених; 
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна 
спрема; 
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним органима; 
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврде, решења или други акти којима 
се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом 
и у ком временском периоду је стечено радно искуство), 
- оригинал или оверена фотокопија сертификата или други 
доказа о знању енглеског језика.
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама приба-
вити податке о чињеницама о којима се води службена еви-
денција (уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених) или ће то орган учинити уместо ње.

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 доставти уз пријаву и сам, 
а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступ-
ка. У вези наведеног 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 је могуће 
преузети на веб-страници Републичког завода за статисти-
ку: www.stat.gov.rs.

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, приложени 
докази могу бити оверени у основним судовима, судијским 
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.

Кандидати који конкуришу на више радних места подносе 
појединачне пријаве за свако радно место на које конкури-
шу, у којима наводе уз коју пријаву су приложили тражене 
доказе.

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

X Место, дан и време када ће се спровести изборни 
поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви 
потребни докази, изборни поступак ће започети од 26. окто-
бра 2018. године у просторијама Републичког завода за ста-
тистику, Милана Ракића 5, Београд, са почетком у 10 часова.

О свему претходно наведеном кандидати ће бити благовре-
мено обавештени телефоном или електронском поштом, на 
контакте које су навели у својим пријавама.

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тра-
жени докази, у оригиналу или фотокопији овереној код јавног 
бележника, у општини или суду биће одбачене. Кандидат који 
први пут заснива радни однос у државном органу подлеже 
пробном раду од шест месеци.

Кандидат без положеног државног стручног испита прима 
се на рад под условом да тај испит положи до окончања 
пробног рада. Сагласно члану 9 Закона о државним служ-
беницима, којим је утврђено да су кандидатима при запо-
шљавању у државни орган, под једнаким условима дос-
тупна сва радна места и да се избор кандидата заснива на 
стручној оспособљености, знању и вештинама, кандидати 
са положеним државним стручним испитом немају предност 
у изборном поступку у односу на кандидате без положеног 
државног стручног испита.

Овај оглас објављује се на огласној табли и веб-страни-
ци Републичког завода за статистику: www.stat.gov.rs, на 
порталу еУправе, на веб-страници Службе за управљање 
кадровима: www.suk.gov.rs, веб-страници и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање.

ПОВЕРЕНИК ЗА ЗАШТИТУ 
РАВНОПРАВНОСТИ

На основу члана 32 став 6 Закона о забрани дискриминације 
(„Службени гласник РС“, број 22/09), члан 61 став 1 Закона о 
државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 
81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправ-
ка,116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члан 17 став 3 Уредбе о 
спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање рад-
них места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 
41/07 - пречишћен текст и 109/09) и члана 4 став 3 Правил-
ника о попуњавању радних места у Стручној служби Пове-
реника за заштиту равноправности („Службени гласник РС“, 
број 61/15), Повереник за заштиту равноправности оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ

РАДНОГ МЕСТА 
У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ ПОВЕРЕНИКА ЗА 

ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ
I Орган у коме се попуњава радно место: Повереник 
за заштиту равноправности, Београд, Булевар краља Алек-
сандра 84

II Радно место које се попуњава: 

1. Радно место руководиоца Групе 
за информатичке послове, у звању 

самосталног саветника
Сектор за опште послове

1 извршилац

Опис послова: Организује и руководи радом Групе, плани-
ра, координира и организује рад у Групи и обавља најсложе-
није послове из делокруга рада Групе; управља информа-
ционим системом и заштитом података у Стручној служби; 
развија технолошке стандарде за оперативне системе за 
апликације, мрежне конфигурације, десктоп конфигура-
ције; припрема планове информатизације управних посло-
ва у органу, одржавања и унапређења постојеће опреме; 
пројектује и анализира радне процесе у органу и предлаже 
решења за њихову аутоматизацију; развија и одржава базу 
података и апликативни софтвер неопходан за рад Повере-
ника и Стручне службе; развија систем за несметан и ква-
литетан проток информација између унутрашњих једини-
ца; развија и одржава стандарде највишег нивоа контроле 
квалитета свих електронских података и обезбеђује њихо-
ву заштиту; израђује статистичке извештаје о актима које 
доноси Повереник и друге извештаје по налогу помоћника 
Повереника; остварује сарадњу са спољним консултантима 
при раду на дизајнирању и одржавању веб-сајта Поверени-
ка и испоручиоцима хардвера и софтвера ради задовоља-
вања постављених технолошких стандарда; обавља и друге 
послове по налогу помоћника Повереника.

Услови: стечено високо образовање из научне области орга-
низационе науке (информатички смер), математичке науке, 
рачунарске науке, или из стручне области електротехничко и 
рачунарско инжењерство, на основним академским студија-
ма 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, најмање 5 године радног 
искуства у струци, положен државни стручни испит, позна-
вање енглеског језика, напредно знање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање дело-
круга Повереника, прописа о организацији и раду државних 
органа, напредно знање рада на рачунару - усмено; знање 
енглеског језика - увидом у сертификат или други доказ; 
вештина  комуникације - усмено.

III Место рада: Београд, Булевар краља Aлександра 84

IV Адреса на коју се подносе пријаве за јавни кон-
курс: Повереник за заштиту равноправности, Београд, 
Немањина 22-26 (заједничка писарница републичких орга-
на), са назнаком „За јавни конкурс”.

V Лице које је задужено за давање обавештења 
о јавном конкурсу: Даворка Јовичић, број телефона: 
011/243 64 64, од 10.00 до 14.00 часова.

VI Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да 
тече наредног дана од дана објављивања у периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање.

VII Општи услови за запослење: држављанство Републике 
Србије, да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса 
раније није престајао радни однос у државном органу због теже 
повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну 
затвора од најмање шест месеци.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
Пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном 
искуству, са контакт адресом и бројем телефона; изјава у 
којој се кандидат опредељује да ли ће сам доставити подат-
ке о чињеницама о којима се води службена евиденција или 
ће то орган учинити уместо њега; оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству; оригинал или овере-
на фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал 
или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује струч-
на спрема; оригинали или оверене фотокопије доказа о 
радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из 
којих се може утврдити на којим пословима, са којом струч-
ном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство у 
струци); оригинал или оверена фотокопија уверења о поло-
женом стручном испиту за рад у државним органима, однос-
но правосудном испиту; оригинал или оверена фотокопија 
доказа о знању енглеског језика, (сертификат, дипломе, 
потврде о положеном испиту на студијама, потврде о завр-
шеној обуци). Државни службеник који се пријављује на 
јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из 
матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању 
или премештају на радно место у органу у коме ради или 
решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која 
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и 
општинама у којима нису именовани јавни бележници, при-
ложени докази могу бити оверени у основним судовима, 
судским јединицама, пријемним канцеларијама основних 
судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које 
су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, 
односно општинскоj управи.
Документа о чињеницама о којима се води службена 
евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима / уверење о положеном 
правосудном испиту. Одредбом чл. 9 и 103 Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/2016) 
прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће 
по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и 
обрађује личне податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, 
осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити 
сама. 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. Пример изјаве је могуће преузети на званичној 
интернет страни Повереника за заштиту равноправности: 
http://ravnopravnost.gov.rs/o-nama/konkursi/. Попуњену изјаву 
је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган 
могао даље да поступа.

Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико 
су на страном језику морају бити преведени на српски језик 
и оверени од стране овлашћеног судског тумача.
Стране високошколске исправе морају бити признате у 
складу са важећим Законом о високом образовању („Служ-
бени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - др. пропис, 97/08, 
44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - др. пропис, 68/15, 87/16).

IX Трајање радног односа: За наведено радно место рад-
ни однос се заснива на неодређено време. Кандидати који 
први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу 
пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати без поло-
женог државног стручног испита примају се на рад под усло-
вом да тај испит положе до окончања пробног рада.
X Место, дан и време када ће се извршити провера 
оспособљености, знања и вештина кандидата у избор-
ном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, 
допуштене, потпуне и разумљиве, уз које су приложени сви 
потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна 
места, провера оспособљености, знања и вештина кандидата 
у изборном поступку обавиће се почев од 22. октобра 2018. 
године, у Београду, у просторијама Повереника за заштиту 
равноправност, Булевар краља Александра 84. О тачном дату-
му и времену учесници конкурса ће бити благовремено оба-
вештени на контакте (бројеве телефона/адресе) које наведу у 
својим пријавама.
Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној 
код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у 
којима нису именовани јавни бележници, приложени докази 
могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, 
пријемним канцеларијама основних судова, односно општин-
ским управама, као поверени посао), биће одбачене закључ-
ком конкурсне комисије. Као доказ се могу приложити и фото-
копије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у 
основним судовима, односно општинским управама.

Администрација и управа 
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Овај конкурс се оглашава на огласној табли и интернет пре-
зентацији Повереника за заштиту равноправности: www.
ravnopravnost.gov.rs; на интернет презентацији Службе за 
управљање кадровима: www.suk.gov.rs; на порталу е-упра-
ве; на интернет презентацији и периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

Сви појмови употребљени у овом конкурсу у мушком граматич-
ком роду обухватају мушки и женски род лица на која се односе.

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ

На основу члана 54 Закона о државним службеницима 
(„Службени гласник РС“, број 79/05, 81/05-испр., 83/05-испр., 
64/07, 67/07-испр., 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члана 17 
Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуња-
вање радних места у државним органима („Службени гласник 
РС”, број 41/07-пречишћен текст и 109/09) и Закључка Коми-
сије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно 
радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 
112-1692/2018 од 28. фебруара 2018. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ

РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се радно место попуњава: Дирекција за 
водне путеве, Француска 9, Београд

II Раднo местo којe се попуњава:

1. Радно место руководилац Групе 
за стручно оперативне послове 

обележавања водних путева, у звању 
саветник

Група за стручно оперативне послове 
обележавања водних путева, Одељење за 

обележавање водних путева
1извршилац

Опис посла: руководи, планира, организује и координира 
радом Групе; израђује годишње и оперативне планове обе-
лежавања, прати њихово извршење и саставља извештаје 
о реализацији планова; саставља задатке теренским једи-
ницама, oбједињује, надзире и координира њихов рад на 
пословима обележавања водних путева; решава струч-
но-техничка питања и даје инструкције запосленима који 
обављају оперативне послове водног пута за извршење 
послова; прати и анализира стање водних путева и обје-
ката безбедености на њима, извештава и предлаже мере 
за унапређење система обележавања; планира набавку 
и организује снабдевање теренских јединица енергенти-
ма, средствима и материјалом, организује распоред поса-
де по пловилима и стара се о економичности њиховог 
рада; сарађује са надлежним органима и организација-
ма из области безбедности пловидбе и израђује годишње 
извештаје о обележавању водних путева за потребе међу-
народних и међудржавних комисија; учествује у спро-
вођењу пројеката финансираних из фондова ЕУ; обавља и 
друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из стручне области сао-
браћајно инжењерство на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит и 
најмање три године радног искуства у струци, знање рада на 
рачунару и познавање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање прописа 
који регулишу област пловидбе на унутрашњим водним путе-
вима, правила о обележавању водних путева, прописа који 
регулишу област пловидбе на пловилима речног бродарства 
- провераваће се усмено; знање рада на рачунару - прове-
раваће се практичним радом на рачунару; вештине анали-
тичког резоновања и логичког закључивања, организационе 
способности и вештина руковођења - посредно путем стан-
дардизованих тестова; вештина комуникације - провераваће 
се усмено.

Место рада: Београд, Француска 9

III Aдреса на коју се подносе пријаве за конкурс: 
поштом на адресу МГСИ Дирекција за водне путеве, Францу-
ска 9, 11000 Београд, са назнаком: „За јавни конкурс”. Лична 
достава пријава могућа је на писарници Дирекције за водне 
путеве на адреси Француска 9, 11000 Београд.

IV Рок за подношење пријава: Рок за подношење 
пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања конкурса у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

V Лица задужена за давање обавештења о конкур-
су: Владимир Сеничић и Славица Тимотијевић, телефон 
011/3029-801.

VI Општи услови за запослење на свим радним мес-
тима: држављанство Републике Србије; да је учесник кон-
курса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престао 
радни однос због теже повреде дужности из радног односа 
и да није осуђиван на казну затвора у трајању од најмање 
шест месеци.

VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс за 
наведена радна места:
- пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном 
искуству;
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибави-
ти податке о чињеницама о којима се води службена евиден-
ција или ће то орган учинити уместо ње;
- уверење о држављанству;
- извод из матичне књиге рођених;
- диплома којом се потврђује стручна спрема;
- доказ о положеном државном стручном испиту за рад у 
државним органима;
- доказ о радном искуству у струци (потврде, решења и дру-
ги акти којима се доказује на којим пословима, у ком перио-
ду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).

Напомена: Сви докази прилажу се у оригиналу или фото-
копији која је оверена код јавног бележника (изузетно у гра-
довима и општинама у којима нису именовани јавни бележ-
ници, приложени докази могу бити оверени у основним 
судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама 
основних судова, односно општинским управама као пове-
рени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које 
су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, 
односно општинскоj управи.

Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног 
органа неће се разматрати.

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

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016) прописано је, 
између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву 
странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује 
личне податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако 
странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. 
Потребно је да кандидат 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 
чинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на веб-стра-
ници Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs, у 
делу Документи/Обрасци. Попуњену изјаву је неопходно 
доставити уз напред наведене доказе како би орган могао 
даље да поступа.

VIII Место, дан и време када ће се спровести избор-
ни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовреме-
не, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени 
сви потребни докази и који испуњавају услове за оглаше-
на радна места, провера стручних оспособљености, знања 
и вештина у изборном поступку обавиће се у просторијама 
Палате „Србија”, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, 
источно крило и у просторијама Дирекције за водне путе-
ве, Француска 9, Београд, почев од 10.10.2018. године, o 
чему ће учесници конкурса бити обавештени електронском 
поштом или путем телеграма или телефонским путем, на 
контакте које су навели у пријави.

Напомене: За наведено радно место радни однос се засни-
ва на неодређено време. Кандидати који први пут заснивају 
радни однос у државном органу, подлежу пробном раду у 
трајању од 6 месеци. Кандидати без положеног државног 
стручног испита, примају се на рад под условом да тај испит 
положе до окончања пробног рада. Државни службеник 
који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о 
држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси 
решење о распоређивању или премештају на радно место у 
органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у ориги-
налу или овереној фотокопији, као и непотпуне, неблаговре-
мене, недопуштене и неразумљиве пријаве, биће одбачене.

Овај оглас објављује се на огласној табли и веб-страници 
Дирекције за водне путеве www.plovput.rs, веб-страници 
Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs, где се 
може погледати и опис послова радног места, на порталу 
еУправе и на веб-страници и у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање. Сви изрази, појмо-
ви, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су упо-
требљени у мушком граматичком роду, односе се без дис-
криминације и на особе женског пола.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ НЕСРЕЋА 

У САОБРАЋАЈУ
Београд, Немањина 11

На основу чл. 54 Закона о државним службеницима („Служ-
бени 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), чл. 17 и чл. 20 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 Закључка Комисије за давање сагласнос-
ти за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код 
корисника јавних средстава 51 бр. 112-8726/2018 од 26. 
септембра 2018. године, Центар за истраживање несрећа 
у саобраћају оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ

РАДНОГ МЕСТА У
ЦЕНТРУ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ НЕСРЕЋА

У САОБРАЋАЈУ
I Орган у коме се радно место попуњава: Центар за 
истраживање несрећа у саобраћају, Београд, Немањина 11

II Радно место које се попуњава:

1) Радно место за аналитичке послове и 
рад на информационом систему, млађи 

саветник - приправник
Сектор за истраживање несрећа у водном 
саобраћају, анализу и превенцију узрока 

несрећа
1 извршилац

Опис послова: прикупља податке у вези са утврђивањем 
узрока несрећа и учествује у припреми извештаја; пра-
ти стандарде, препоруке, домаће и међународне прописа 
из области ваздушног, железничког и водног саобраћаја у 
вези са превенцијом удеса ваздухоплова, воза или плови-
лаи координира размену информација ради утврђивања 
узрока несрећа и спречавања настајања истих или сличних 
догађаја; учествује у анализи ризика на бази расположивих 
података из домаћих и међународних извора; стара се о 
успостављању, раду и безбедности информационог система 
Центра и обезбеђује имплементацију софтвера за надзор и 
управљање системом; израђује и ажурира веб-презента-
цију Центра; обавља послове на ECCAIRS информационом 
систему (European Co-ordination Centre for Aviation Incident 
Reporting Systems); обавља и друге послове по налогу 
помоћника главног истражитеља.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области саобраћајно инжењерство или из научне 
односно стручне области машинско инжењерство на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, завршен приправнички стаж или најмање пет 
година радног стажа у државним органима, положен држав-
ни стручни испит, познавање енглеског језика, знање рада 
на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: вештина анали-
тичког резоновања и логичког закључивања и организацио-
не способности - посредно, путем стандардизованих тестова; 
знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; 
познавање енглеског језика - усмено; вештина комуникације 
- усмено.

III Место рада: Београд, Чакорска 6.

IV Aдреса на коју се подноси пријава за јавни кон-
курс: Центар за истраживање несрећа у саобраћају, 11000 
Београд, Немањина 11, са назнаком: „Пријава за јавни кон-
курс - приправник“.

V Лице која је задужено за давање обавештења о 
јавном конкурсу: Катарина Томић, телефон 011/4144-425.

Администрација и управа
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VI Oпшти услови за рад на радном месту: држављанство 
Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учесни-
ку конкурса раније није престајао радни однос у државном орга-
ну због теже повреде радне дужности из радног односа и да није 
осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 
дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања 
у периодичном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни кон-
курс: 
- потписана пријава са биографијом; 
- 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; 
- уверење о подацима о осигурању (стажу осигурања) које 
издаје Републички фонд за пензијско и инвалидско осигу-
рање (кандидати који у уверењу Републичког фонда за пен-
зијско и инвалидског осигурања имају евидентиран стаж оси-
гурања неопходно је да доставе све доказе односно потврде, 
решења и друге акте из којих се види са којим степеном стру-
чне спреме и у којем периоду су стекли радни стаж);
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибави-
ти податке о чињеницама о којима се води службена евиден-
ција или ће то орган учинити усместо ње. 

Документа о чињеницама о којима се води службена 
евиденција су: уверење о држављанству и извод из матичне 
књиге рођених. 

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС“, бр. 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 канди-
дат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на 
веб-страници Службе за управљање кадровима.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене дока-
зе како би орган могао даље да поступа.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотоко-
пији. Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа 
(„Службени гласник РС“, бр. 93/14 и 22/15) је, између оста-
лог, прописано да је јавни бележник надлежан и за овера-
вање потписа, рукописа и преписа за које је посебним зако-
нима који се примењују пре ступања на снагу овог закона 
прописано да их оверава суд, односно општинска управа; да 
основни суд односно општинске управе као поверени посао 
задржавају надлежност за оверавање потписа, рукописа и 
преписа од 1. марта 2017. године; да ће изузетно у градо-
вима и општинама у којима нису именовани јавни бележни-
ци, потписе, рукописе и преписе оверавати основни судови, 
судске јединице, као и пријемне канцеларије основних судо-
ва, односно општинске управе, као поверени посао и после 
1. марта 2017. године, а до именовања јавних бележника.

IX Трајање радног односа: Радни однос се заснива на 
одређено време у трајању од једне године.

X Место, дан и време када ће се спровести изборни 
поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви 
потребни докази, назначене вештине и знања бити прове-
рени у просторијама Палате „Србија“, Нови Београд, Буле-
вар Михајла Пупина 2 и Центра за истраживање несрећа у 
саобраћају, Чакорска 6, почев од 21. октобра 2018. године, 
o чему ће учесници конкурса бити обавештени телефонским 
путем или електронском поштом на контакте које су навели 
у пријави.

Напомене: *Приправник - Законом о државним службе-
ницима („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), између осталог, прописано је да је приправник лице 
које први пут заснива радни однос у својој струци и оспособља-
ва се за самосталан рад; да се изузетно радни однос у стату-
су приправника може засновати и са лицем које је код другог 
послодавца било у радном односу краће од времена утврђеног 
за приправнички стаж у степену образовања који је услов за 
рад на тим пословима; да се време проведено у радном одно-
су код другог послодавца не урачунава у приправнички стаж; 
да приправнички стаж на радним местима са високим обра-

зовањем траје једну годину; да приправник заснива радни 
однос на одређено време, после спроведеног јавног конкурса. 
Приправник полаже државни стручни испит до окончања при-
правничког стажа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне 
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени дока-
зи у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника 
(изузетно у градовима и општинама у којима нису именова-
ни јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у 
основним судовима, судским јединицама, пријемним канцела-
ријама основних судова, односно општинским управама, као 
поверени посао), биће одбачене. Као доказ се могу приложити 
и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. 
године у основним судовима, односно општинским управама.

Овај оглас објављује се на веб-страници и огласној табли 
Центра за истраживање несрећа у саобраћају, на веб-стра-
ници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на 
порталу eУправе, на огласној табли, веб-страници и пери-
одичном издању огласа Националне службе за запошља-
вање. 

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

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА
„ВУК КАРАЏИЋ“

38220 Косовска Митровица, Ослобођења 29
тел. 028/497-176

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има стечено високо образовање; да 
има најмање три године радног искуства у култури; да је 
поднео програм рада и развоја установе; да је државља-
нин Републике Србије и да је општездравствено способан. 
Кандидати уз пријаву на конкурс достављају следећу доку-
ментацију: оверену копију дипломе о стеченом образовању; 
уверење о стеченом радном искуству у култури; предлог 
програм рада и развоја установе; уверење да се против 
кандидата не води истрага и да против њега није подигну-
та оптужница за кривична дела која се гоне по службеној 
дужности; уверење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених; ишчитане податке 
са личне карте и уверење о здравственом стању - лекарско 
уверење. Пријаве са траженом документацијом достављају 
се путем поште на следећу адресу: Градска библиотека „Вук 
Караџић“, 38220 Косовска Митровица, Ослобођења 29, са 
назнаком „Пријава на јавни конкурс за избор директора“, 
директном предајом током радног времена у пословним 
просторијама установе (08.00 - 16.00 часова) или путем 
електронске поште на адресу: gbvukkaradzickm@yahoo.com. 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања 
на сајту НСЗ (оглас објављен 10.10.2018.). Све додатне 
информације могу се добити на телефон број: 028/497- 6 
или путем електронске поште на адресу: gbvukkaradzickm@
yahoo.com. Неблаговремене пријаве неће се разматрати и 
биће неотворене враћене кандидатима који су их поднели. 
Директора именује министар надлежан за културу на пред-
лог Управног одбора и уз сагласност руководиоца Народне 
библиотеке Србије, на период од 4 године, а може бити и 
поново именован.

КРУШЕВАЦ

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Топличина 2

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
високо образовање и најмање 5 година радног искуства у 
струци. Кандидати уз пријаву подносе: предлог програма 
рада и развоја Установе у култури Културног центра Круше-
вац за мандатни период од 4 године; оригинал или оверену 
копију дипломе или уверења о стеченом високом образо-
вању (доказ о стручној спреми); доказ о радном искуству; 
уверење о држављанству РС - не старије од 6 месеци; извод 
из матичне књиге рођених издат на прописаном обрасцу у 
складу са Законом о матичним књигама („Сл. гласник РС“ 
бр. 20/09 и 145/2014); детаљну радну биографију; уверење, 
не старије од шест месеци, да се против кандидата не води 
истрага и да против њега није подигнута оптужница за кри-
вична дела која се гоне по службеној дужности; уверење 
да кандидат није правноснажно осуђиван за кривична дела 
која га чине недостојним обављања дужности директора; 
доказ о општој здравственој способности (оригинал лекар-

ског уверења). Пријаве са потребним доказима о испуње-
ности услова се подносе Управном одбору Културног центра 
Крушевац, непосредно, радним данима до 15 часова или 
препорученом пошиљком у затвореној коверти, са назнаком 
„Пријава на конкурс за директора Културног центра Круше-
вац - не отварати“, на горенаведену адресу, у року од 8 дана 
од дана оглашавања, тј. до 18.10.2018. године. Неблаговре-
мене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и 
пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, неће 
се узети у разматрање.

НИШ

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА 
КУЛТУРЕ НИШ

18000 Ниш, Добричка 2
тел. 018/523-414

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да испуни следеће 
услове: високо образовање (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије, по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године, на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године); да има најмање пет година радног искуства у струци; 
да се против кандидата не води истрага и да није подигнута 
оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дуж-
ности, као и да није осуђиван за кривична дела која га чине 
недостојним за обављање дужности директора; познавање 
једног светског језика; држављанство Републике Србије; 
општа здравствена способност. Конкурсна документација за 
именовање кандидата за директора треба да садржи следеће 
доказе: предлог програма рада и развоја установе за пери-
од од четири године; диплома о стеченој стручној спреми; 
оверена потврда послодавца о стеченом радном искуству у 
струци; биографија која садржи податке о досадашњем раду 
и оствареним резултатима кандидата; уверење, не старије од 
шест месеци, да против лица није покренут кривични посту-
пак, да није донета наредба о спровођењу истраге, да није 
поднет оптужни предлог и да није поднета нити потврђена 
оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дуж-
ности, као и уверење о некажњавњу; доказ о знању свет-
ског језика (потврда о положеном испиту на студијама или 
уверење - потврда референтне акредитоване установе); 
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 
шест месеци); извод из матичне књиге рођених; оверена 
копија личне карте; доказ о општој здравственој способности 
(оригинал лекарског уверења) издат од стране здравствене 
установе регистроване за издавање уверења. Управни одбор 
обавиће разговор са кандидатима који испуњавају услове 
из конкурса и у року од 30 дана од дана завршетка јавног 
конкурса доставиће Министарству културе и информисања 
образложени предлог листе кандидата. Листа садржи миш-
љење Управног одбора о стручним и организационим спо-
собностима сваког кандидата и записник о обављеном раз-
говору. Неблаговремене и непотпуне пријаве Управни одбор 
одбацује закључком против кога се може изјавити посебна 
жалба Министарству културе и информисања у року од три 
дана од дана достављања закључка. Пријаву са конкурсном 
документацијом доставити у затвореним ковертама, са назна-
ком: „Не отварати - за јавни конкурс за избор директора Заво-
да за заштиту споменика културе Ниш”, у року од 15 од дана 
објављивања јавног конкурса, на горенаведену адресу или 
лично, сваког радног дана у периоду од 09.00 до 13.00 часова 
у пријемној канцеларији Завода. Све додатне информације 
о конкурсу могу се добити на број телефона: 018/523-414, 
контакт особа стручни сарадник за управно-правне послове 
и правну заштиту непокретних културних добара Милош Дра-
гићевић, дипл. правник.

НОВИ С А Д

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПЛАВНА
21428 Плавна, Маршала Тита 45

Секретар
на период од 4 године (реизбор)

УСЛОВИ: најмање средња стручна спрема економског или 
правног смера, IV степен; једна година радног искуства на 
истим или сличним пословима; да кандидат има пребива-
лиште на територији МЗ Плавна. Поред општих услова 
предвиђених Законом, кандидат треба да испуњава и усло-
ве из члана 6 Закона о радним односима у државним орга-
нима: да је држављанин Републике Србије; да је пунолетан; 
да има општу здравствену способност; да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу; да се не води истра-
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га, да није поднет оптужни предлог за кривична дела за 
које се гоњење предузима по службеној дужности (издаје 
надлежни суд). Кандидати уз пријаву прилажу следеће 
доказе о испуњености услова из конкурса у оригиналу или 
овереној фотокопији и то: радну биографију (CV), оверену 
фотокопију дипломе, оверену фотокопију радне књижице, 
уверење о држављанству, оверену фотокопију личне карте, 
уверење о некажњавању од стране МУП-а, уверење да кан-
дидат није под истрагом од стране надлежног суда. Доку-
мента не могу бити старија од 6 месеци. Изабрани кандидат 
ће здравствено уверење доставити накнадно. Пријаве са 
доказима о испуњавању конкурсних услова предају се у МЗ 
Плавна сваког радног дана од 08.00 до 14.00 часова или на 
горнаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији Националне службе за запошља-
вање „Послови”. Неблаговремене и некомплетне пријаве 
неће се узети у разматрање.

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЧКО НОВО СЕЛО
21429 Бачко Ново Село, Др Зорана Ђинђића 2

Секретар
на период од 4 године (реизбор)

УСЛОВИ: најмање средња стручна спрема економског или 
правног смера, IV степен; једна година радног искуства на 
истим или сличним пословима; да кандидат има пребива-
лиште на територији месне заједнице Бачко Ново Село. 
Поред општих услова предвиђених Законом, кандидат треба 
да испуњава и услове из члана 6 Закона о радним односима у 
државним органима: да је држављанин Републике Србије, да 
је пунолетан; да има општу здравствену способност; да није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у државном органу; да се не води 
истрага, да није поднет оптужни предлог за кривична дела 
за које се гоњење предузима по службеној дужности (издаје 
надлежни суд). Кандидати уз пријаву прилажу следеће дока-
зе о испуњености услова из конкурса, у оригиналу или овере-
ној фотокопији и то: радну биографију (CV), оверену фотоко-
пију дипломе, оверену фотокопија радне књижице, уверење 
о држављанству, оверену фотокопију личне карте, уверење 
о некажњавању од стране МУП-а, уверење да кандидат није 
под истрагом од стране надлежног суда. Документа не могу 
бити старија од 6 месеци. Изабрани кандидат здравстве-
но уверење ће доставити накнадно. Пријаве са доказима о 
испуњавању конкурсних услова предају се у Месној заједни-
ци Бачко Ново Село, сваког радног дана од 08.00 до 14.00 
часова или на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији националне службе за 
запошљавање „Послови”. Неблаговремене и некомплетне 
пријаве неће се узети у разматрање.

ПОЖ АРЕВАЦ

ОПШТИНА КУЧЕВО
12240 Кучево, Светог Саве 76

Начелник
Општинске управе Општине Кучево, на 

мандатни период од 5 година

Опис послова: руководи и координира радом Општин-
ске управе; планира, усмерава и надзире рад Општинске 
управе; усклађује рад организационих јединица Општинске 
управе и обезбеђује њено функционисање као јединственог 
органа; остварује сарадњу организационих јединица у окви-
ру Општинске управе; обавља и друге послове у складу са 
законом, Статутом општине, Одлукама Скупштине општине, 
Општинског већа и председника општине.

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, 
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Стручна оспособљеност, знања и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање закона 
из области локалне самоуправе - Закон о локалној самоу-
прави, Закон о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе, Закон о општем управ-
ном поступку, Закон о буџетском систему. Провера стручне 
оспособљености, знања и вештина кандидата утврђиваће у 
усменом разговору Конкурсна комисија и евентуално струч-
на лица која ће се ангажовати за потребе комисије. О вре-
мену и месту одржавања усмене провере сваки кандидат ће 
бити обавештен писаним путем, као и путем имејл-адресе 
или телефонским позивом.

Општи услови за положај: 1. да је пунолетан држављанин 
Републике Србије; 2. да учесник конкурса није правноснажно 
осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци; 3. да учес-
нику конкурса раније није престајао радни однос у државном 
органу, односно органу локалне самоуправе, због теже повреде 
дужности из радног односа.

Конкурс за попуњавање положаја начелника Општинске 
управе Општине Кучево објављује се на интернет презен-
тацији Општине Кучево: www.kucevo.rs. Обавештење о јав-
ном конкурсу, са адресом интернет презентације Општине 
Кучево на којој је конкурс објављен, објављује се у најмање 
једним дневним новинама које се дистрибуирају за целу 
територију Републике Србије. Рок за подношење пријава је 
15 дана од дана оглашавања у периодичном издању НСЗ 
„Послови“.

Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, 
датум и место рођења, адресу становања, број телефона, 
по могућности имејл-адресу, податке о образовању, податке 
о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова 
на којима је кандидат радио до подношења пријаве на кон-
курс и одговорностима на тим пословима, податке о струч-
ном усавршавању, податке о посебним областима знања и 
назначен положај на који се конкурише. Пријава мора бити 
својеручно потписана.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених; диплома о стручној спреми; уве-
рење о положеном државном стручном испиту за рад у 
државним органима (лица са положеним правосудним 
испитом, уместо уверења о положеном државном струч-
ном испиту, достављају уверење о положеном правосудном 
испиту); исправе којом се доказује радно искуство у струци 
од најмање пет година (потврде, решење и друга акта из 
којих се види на којим пословима, са којом стручном спре-
мом и у ком периоду је стечено радно искуство); уверење да 
кандидат није правноснажно осуђиван на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци (извод из казнене евиден-
ције надлежне Полицијске управе издат након објављивања 
конкурса); за учеснике конкурса који су били у радном одно-
су у државном органу, односно органу аутономне покрајине 
или јединице локалне самоуправе, поред наведених доказа, 
потребно је доставити и доказ да им раније није престајао 
радни однос у државном органу, односно органу аутоном-
не покрајине или јединице локалне самоуправе због теже 
повреде дужности из радног односа. Сви докази прилажу се 
у оригиналу или овереној копији.

Пријаве са потребном документацијом подносе се 
на адресу: Општинска управа Кучево, Светог Саве 76, са 
назнаком „За Конкурсну комисију“, препорученом пошиљ-
ком или непосредно, предајом писарници Општинске упра-
ве Општине Кучево.

Лице задужено за давање обавештења о јавном кон-
курсу: Марина Ранчић, 012/852-141 лок. 102.

Изборни поступак: Конкурсна комисија ће о месту, дану 
и времену када ће се обавити провера знања и вештина, 
обавестити учеснике конкурса, чије су пријаве благовре-
мене и потпуне, уз које су приложени сви потребни дока-
зи и који испуњавају услове за рад на положају начелника 
Општинске управе Кучево писмено, као и путем имејл-ад-
ресе или телефонским позивом на бројеве или адресе које 
су навели у својим пријавама. Неблаговремене, непотпу-
не, недопуштене и неразумљиве пријаве, као и пријаве уз 
које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или 
фотокопији овереној од стране надлежног органа, Конкурс-
на комисија одбацује закључком против кога се може изја-
вити жалба Жалбеној комисији, у року од осам дана од дана 
пријема закључка. Жалба кандидата не задржава извр-
шење закључка. Сви изрази, појмови, именице, придеви и 
глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, 
односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Трајање рада на положају и место рада: Радни однос 
на овом радном месту, односно положају, заснива се на ман-
датни период од 5 година, а место рада је Кучево, Светог 
Саве 76.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ДОПУНА ОГЛАСА
ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ РУМА

22400 Рума, Главна 182
тел. 022/474-888

Оглас објављен 03.10.2018. у публикацији „Послови“ за 
радно место: директор, допуњује се у делу услова, тако 
што се додаје: радно искуство од најмање 5 година у 
струци. 

                                            Трговина и услуге

KOPERNIKUS TECHNOLOGY DOO
Нови Београд

Булевар Арсенија Чарнојевића 99б
тел. 062/261-288

e-mail: hr@kopernikus.rs

Инсталатер кабловског прикључка
за рад у Крупњу, на одређено време од 3 

месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, електротехничар, 
возачка Б категорије, радно искуство небитно. Кандидати 
се могу јавити на телефон: 062/261-288 или на имејл: hr@
kopernikus.rs.

МЕDISAN INTERNATIONAL
ДОО БЕОГРАД

Београд, Вождовац
Војводе Влаховића 44G

Оператер у кол-центру
на одређено време

10 извршилаца

УСЛОВИ: од III степена стручне спреме; радно искуство: 
небитно; основно познавање рада на рачунару. Трајање 
конкурса: до попуне. Кандидати треба да се јаве на број 
телефона: 063/317-042, лице за контакт Сања Максовић. 

„UNITRADE EXPORT“ DOO
Београд, Палилула, Сланачки пут 26

Помоћни радник на сортирању
на одређено време

10 извршилаца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, без обзира на рад-
но искуство. Рад у сменама. Трајање конкурса: до попу-
не. Потребно је да се кандидати јаве на контакт телефон: 
064/1628-881 или да пошаљу своје радне биографије на 
имејл: unitradekadrovi@unitrade.rs.

„SAMSIC“ DOO
Нови Београд, Милутина Миланковића 7в

Хигијеничар
10 извршилаца

УСЛОВИ: од I степена стручне спреме; радно искуство: 
небитно. Трајање конкурса: до попнуне. Јављање на теле-
фон: 064/828-5291, лице за контакт Наташа Фуртула.

„СЛОГА“ СЗР
Нови Београд

Антифашистичке борбе 47/5

Водоинсталатер
10 извршилаца

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

Помоћник водоинсталатерa
10 извршилаца

УСЛОВИ: I, II, III, IV степен стручне спреме, без обзира на 
радно искуство.

ОСТАЛО: Рад ван просторија послодавца. Трајање конкур-
са: до попуне. Потребно је да се кандидати јаве на контакт 
телефон: 063/824-3441.

Администрација и управа / Трговина и услуге

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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ИНВЕЈ
11080 Земун, Александра Дубчека 14

e-mail: natasa.kraisnik@invej.rs

Практикант у сектору финансија
на одређено време од 6 месеци

10 извршилаца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани еконо-
миста, смер финансије и банкарство, рад на рачунару (MS 
Office), возачка дозвола Б категорије, знање енглеског 
језика - виши ниво. Кандидати своје пријаве могу слати на 
e-mail: natasa.kraisnik@invej.rs, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

SZR „BIO DESIGN“
21000 Нови Сад, Мике Антића 7

тел. 063/564-692

Тапетар
УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме, радно искуство у 
производњи намештаја.

Столар
УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме, радно искуство у 
производњи намештаја; теренски рад.

Помоћни радник у столарији
УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме, небитно радно 
искуство.

Барвар - варилац CO2, ТИГ
рад са челичним и инокс профилима, ТВ и ХВ 

лимовима

УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме, радно искуство 3 
месеца; теренски рад.

ОСТАЛО: Рад у сменама. Јављање кандидата на горенаве-
дени телефон. Рок за пријаву: 15.10.2018.

„МОЈА МАМА“ ДОО БЕОГРАД
ПЈ ШИМАНОВЦИ

Шимановци, Дечка бб
тел. 069/2306-597

e-mail: milena.panic@mojamama.rs

Књиговођа
на одређено 2 године, пробни рад 6 месеци

УСЛОВИ: рад на рачунару (Word, Excell); радно искуство 5 
година. Пријаве (радне биографије, CV) слати на имејл-ад-
ресу: milena.panic@mojamama.rs, контакт особа: Милена 
Панић. Трајање конкурса је до 20.10.2018.

„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.

„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.

„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 анали-
тичку 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, потрошних 
средстава, пређене километраже и о утрошку истих; води 
рачуна о редовним техничким прегледима возила и припре-
ми 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 одржа-
вање свих површина и робе у продајном објекту; директно 
послуживање и помоћ купцима при доношењу одлука или 
проналажењу производа.

УСЛОВИ: без обзира на образовање; пожељно радно иску-
ство у траженом занимању (предност ће имати кандидати 
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, комисионирању 
и разврставању производа; редовно одржавање робе и свих 
површина у објекту.
УСЛОВИ: без обзира на образовање; неопходно радно иску-
ство у траженом занимању - минимум 6 месеци. Обезбеђен 
смештај. Рад у сменама.
ОСТАЛО: Конкурс је отворен до попуне. Кандидати своје 
пријаве могу да доставе путем имејла или да се јаве на теле-
фоне: 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 налози-
ма; евидентира радне налоге и врши обраду стања радних 
налога; проверава и усаглашава комплетност радних налога 
са магационерима; шаље извештај о комплетности радних 
налога купцу; прави планове производње по радним једи-
ницама и кооперантима; ради и доставља техничко/техно-
лошку документацију за процес производње; прати произ-
водњу и води рачуна о реализацији плана; води евиденцију 
свих неусаглашености добијених од стране купаца (рекла-
мације, примедбе, сугестије); прави извештај о неусагла-
шености тканине, репроматеријала и слично, шаље рекла-
мације добављачима и учествује у решавању рекламација 
од стране купаца; врши набавку канцеларијског и другог 
потрошног материјала; евидентира и плаћа доспеле рачу-
не/обавезе; обрачунава исплате зарада, накнада и осталих 
личних примања; прави статистичке извештаје; води рачу-
на о безбедности и здрављу на раду при обављању посло-
ва; води рачуна о заштити животне средине; примењује 
и води рачуна о примени докумената, QМС, система упра-
вљања 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 кон-
такт: Суанита Челебић.

„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.

Трговина и услуге
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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. Кандида-
ти 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. Канди-
дати могу своје радне биографије да доставе на горенаве-
дени имејл или да се јаве лицу за контакт (Милан Петровић) 
на наведени број.

„ЕНМОН“ ДОО
Београд, Вождовац, Булевар ослобођења 205

e-mail: d.milenkovic@enmongroup.com

Магационер
место рада: 11080 Земун
Батајнички друм 3 део бб

5 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, магационер. Кандида-
ти своје пријаве могу слати на имејл-адресу: d.milenkovic@
enmongroup.com или се могу пријавити на број телефона: 
063/520-581, у року од 30 дана од дана објављивања конкурса.

„ПАНАРОС“ ДОО
Београд - Звездара

Војина Ђурашиновића Костје 25/14
тел. 064/1797-986 

Продавац у књижари
место рада: Димитрија Туцовића 77, Београд, 

Звездара
2 извршиоца

Опис посла: продаја школског прибора, канцеларијског 
материјала, књига и сл., излагање робе, одржавање хигије-
не пословног простора.

УСЛОВИ: средња школска спрема, радно искуство у зани-
мању није битно. Рад у сменама: 07.30 - 14.00, 14.00 - 20.00 
часова. Кандидати се пријављују путем телефона, особа за 
контакт: Радмила Петровић.

КРАЉЕВСКИ КЛУБ АМЕРИЧКОГ 
ФУДБАЛА

КРАЉЕВСКЕ КРУНЕ - KRALJEVO ROYAL 
CROWNS

36000 Краљево, Јелене Ћетковић 5-11
e-mail: kraljevoroyalcrowns@gmail.com

Оперативни тренер
за вођење тренинга у теретани - фитнес и на 

терену

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, тренери у спорту, инструк-
тори у спорту, ДИФ; радно искуство небитно; поседовање 
знања за вођење плиометријских и кондиционих тренинга 
као и у теретани и фитнес; достављање радних биографија на 
имејл-адресу.

RADNJA „STAFF“
18250 Ново Село

Топличког партизанског одреда бб

Монтажер
2 извршиоца

Тапетар
2 извршиоца

Радник на утовару/истовару намештаја
2 извршиоца

УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме у било ком зани-
мању. Телефон за контакт: 064/2752-828.

BLOCK LOCK DOORS DOO
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 229/71

тел. 063/371-095
e-mail: zaposlenje@blocklockdoors.rs

Столар
пробни рад од 1 месеца

УСЛОВИ: КВ, ПК радник, без обзира на занимање, возачка 
дозвола Б категорије, радно искуство од 12 месеци у сто-
ларији. Рад је у производњи врата, ради се са плочастим 
материјалима. 

Бравар
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: КВ, ПК радник, без обзира на занимање, возач-
ка дозвола Б категорије, пожељно радно искуство, бравар 
- браварски послови. 

Физички радник
УСЛОВИ: КВ, ПК радник, без обзира на занимање, пожељно 
радно искуство у уградњи столарије. 

ОСТАЛО: Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс 
путем телефона, на број: 063/371-095.

СТУР „ЈАНКОВИЋ“
ЈАНКОВИЋ СЛОБОДАН ПР

11070 Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 12ж

тел. 060/3040-404

Помоћни месар
на одређено време до 24 месеца

УСЛОВИ: месар или помоћни радник у месари; III степен 
стручне спреме, без обзира на занимање, без обзира на рад-
но искуство. Пробни рад 1 месец. Обезбеђена исхрана. Рок 
за пријаву на конкурс је 30 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Пријаве на конкурс путем телефона, на 
бројеве: 060/3040-404 и 011/3110-698.

„PUTTIN“ DOO
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 151

тел. 063/206-046

Конобар
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: III, II, I степен стручне спреме, без обзира на 
занимање; пожељно радно искуство; познавање енглес-
ког језика на почетном нивоу; познавање Ms Office. Рок за 
пријаву на конкурс је до 30 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс путем телефо-
на: 063/206-046.

BALKANWIDE ASSISTANCE MONDIAL
CONTACT BELGRADE DOO
11000 Београд, Милешевска 68

тел. 011/7157-950

Техничар асистенције
4 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; обавезно знање енглес-
ког или албанског језика виши или конверзацијски ниво; 
пожељно знање више страних језика; знање информатичке 

обуке; рад у сменама. Заинтересовани кандидати могу да 
пошаљу пријаву на e-mail: invoice@balkanwide-assistance.rs 
или predrag.matic@balkanwide-assistence.rs. Конкурс остаје 
отворен до попуне радног места.

„LIVE COMPANY” SERVIS DOO
21000 Нови Сад, Васе Стајића 24/4

e-mail: live.company.servis.konkurs@gmail.com

Сервисер - курир
пробни рад 2 месеца

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V или IV степен; возачка дозвола 
Б категорије, најмање 3 године искуства у активној вожњи 
и сналажење по Новом Саду; рад ван просторија послода-
вца; обезбеђен превоз; пожељно искуство у сервисирању 
штампача. Јављање на горе наведени мејл. Рок за пријаву 
01.11.2018.

СЗТР „ГОРАН“
Београд, Драгише Васића 18

Алтина - Земун
тел. 063/242-007

Ауто-механичар у сервису аутомобила
(путнички програм FIAT I LANCIA), пробни 

рад 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на образовање, радно искуство oд нај-
мање 6 месеци. Обезбеђена исхрана. Рок трајања конкурса: 
до попуне радног места. Кандидати могу да се јаве послода-
вцу на наведени број телефона.

                         Медицина

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
СРБИЈЕ „Др МИЛАН ЈОВАНОВИЋ 

БАТУТ“
11000 Београд, Др Суботића 5

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене послове

на одређено време до 12 месеци, због 
повећаног обима посла, за рад у Одељењу 

за финансијско-рачуноводствене 
послове Службе за правне, финансијско-

рачуноводствене, техничке и помоћне 
послове 

Опис послова и радних задатака: Припрема податке и пру-
жа подршку у изради финансијских планова. Израђује про-
цедуре за финансијско управљање и контролу (ФУК). Прати 
стање, спроводи стручне анализе, испитује информације 
и анализира акте и припрема извештаје о финансијским и 
рачуноводственим питања из области делокруга рада. Ста-
ра се о исправности и благовремености обрачуна и уплате 
свих законских и уговорних обавеза и обрачуну и исплати 
ПДВ-а. Прикупља и обрађује податке за израду извештаја, 
финансијских прегледа и анализа. Припрема податке за 
израду општих и појединачних аката. Припрема и врши 
обраду документације за плаћање по различитим основама. 
Врши плаћање по основу документације, прати преузимање 
обавеза за реализацију расхода. Врши рачуноводствене 
послове из области рада. Припрема и обрађује документа-
цију за евидентирање насталих пословних промена. Прати 
вођење и води помоћне књиге и помоћне евиденције и усаг-
лашава помоћне књиге са главном књигом. Усклађује стања 
имовине и обавеза у књиговодственој евиденцији са ствар-
ним стањем. Прати усаглашавање потраживања и обавезе. 
Прати чување и архивирање финансијских извештаја, днев-
ника и главне књиге. Обавља и друге послове из делокруга 
рада Одељења по налогу начелника. За свој рад одговара 
начелнику Службе и директору Института.

УСЛОВИ: високо образовање: на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно 
специјалистичким струковним студијама, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; знање рада на рачунару, орга-
низационе способности.

ОСТАЛО: Пријаве и CV слати на e-mail: prijava@batut.org.
rs или на адресу: Институт за јавно здравље Србије „Др 
Милан Јовановић Батут“, 11000 Београд, Др Суботића 5, са 
назнаком „За конкурс - дипломирани економиста за финан-

Трговина и услуге / Медицина 
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Посао се не чека, 
посао се тражи

сијско-рачуноводствене послове“. Само ће кандидати који 
уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови” Националне службе за запошљавање 
и на интернет страници Министарства здравља Републике 
Србије.

ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 10

Виша медицинска сестра - техничар
у поливалентној патронажи, на одређено 
време ради замене привремено одсутног 

радника, са скраћеним радним временом, за 
рад у Служби за поливалентну патронажу

Опис посла: планира и пружа услуге процеса здравствене 
неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандар-
дима савремене здравствене неге, о чему води прописану 
медицинску документацију, спроводи превентивне мере, 
по налогу директора или доктора медицине специјалисте у 
тиму или самостално, у здравственој установи и у оквиру 
тееренског рада посећује труднице, породиље и новорођен-
чад, малу и предшколску децу, у оквиру теренског рада 
посећује пацијенте оболеле од хроничних незаразних боле-
сти, менталних обољења у оквиру теренског рада, посећује 
жене генеративног и постгенеративног доба, стара изне-
могла лица, у оквиру теренског рада, сарађује са другим 
учесницима у пружању здравствене заштите и службама у 
заједници, обучава новоприпремљене здравствене раднике 
и контролише обуку приправника контринуирано спроводи 
надзор процеса статистичког извештавања, требује потрош-
ни материјал за службу, контролише одлагање медицинског 
отпада на прописан начин, обавља посете новорођенчету, 
деци породиљи и породици, врши све услуге из области 
патронаже у складу са садржајем и обимом превентивних 
мера, спроводи здравствено-васпитни рад, уредно води 
медицинску докуметнацију, спроводи сарадњу са заједни-
цом у области здравствено-васпитног рада и о томе подноси 
извештаје, обавља послове на које је овлашћен решењем 
или одлуком директора, а који су из делокруга рада службе 
у оквиру свог степена стручне спреме односно образовања, 
радне способности и занимања, за свој рад одговоран је 
главном техничару службе.

УСЛОВИ: високо образовање на основним студијама првог 
степена струковне академске по пропису који уређује висо-
ко образовање, почев од 10. септембра 2005. године, на 
основним студијама у трајању од најмање две године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; стручни испит, лиценца, најмање шест 
месеци радног искуства у звању више, односно струковне 
медицинске сестре. Кандидати подносе пријаву на оглас, 
кратку биографију, фотокопију извода из матичне књиге 
рођених/венчаних, фотокопију уверења о држављанству, 
фотокопију дипломе о завршеној високој медицинској шко-
ли, фотокопију уверења о поиоженом стручном испиту, 
фотокопију лиценце за самостални рад или решење о упису 
у комору, доказ да кандидат има најмање шест месеци рад-
ног искуства у звању више, односно струковне медицинске 
сестре, лекарско уверење (подноси кандидат који буде био 
изабран на конкурс).

ОСТАЛО: Докази о испуњености услова подносе се у неове-
реним копијама. Пријаве са кратком биографијом, адресом 
и контакт телефоном, као и документа којима се доказује 
испуњеност услова конкурса, донети лично у писарницу 
ДЗ Параћин или послати на горенаведну адресу, са назна-
ком: „Пријаве на конкурс за радно место виша медицинска 
сестра - техничар у поливалентној патронажи“. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на 
сајту Министарства здравља Републике Србије и у публика-
цији „Послови“ Националне службе за запошљавање. Кан-
дидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на 
разговор ради пружања додатних података који могу бити 
важни за одлуку о пријему. Неблаговремене, недозвољене, 
непотписане пријаве, као и пријаве са непотпуном и неод-
говарајућом документацијом, неће бити разматране. По 
завршетку конкурса предата документација неће се враћа-
ти кандидтима. За све информације можете се обратити на 
телефон: 035/573-186.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
„СОКОБАЊА“

18230 Сокобања, Војводе Мишића 48
тел. 018/830-124

Доктор медицине
на одређено време од 3 месеца због 

повећаног обима посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: висока стручна спрема (доктор медицине), VII сте-
пен стручне спреме; положен стручни испит за своје звање. 
Кандидати уз пријаву подносе следећу документацију: 
диплому о завршеном факултету (оригинал или оверена 
фотокопија), уверење о положеном стручном испиту (ори-
гинал или оверена фотокопија), лиценцу издату од надлеж-
не коморе или решење о упису у комору (оригинал или ове-
рена фотокопија), кратку биографију. Пријаве се подносе на 
горенаведену адресу или непосредно у болници. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ „ОЗРЕН“

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

Спремач/спремачица
у просторијама у којима се пружају 

здравствене услуге, на одређено време због 
повећаног обима посла

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, НК радник. Као доказе о 
испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе: 
пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефо-
на и адресом и оверену фотокопију сведочанства о заврше-
ној основној школи. Пријаве кандидата које не садрже тра-
жену документацију сматраће се непотпуним и неће бити 
разматране. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сма-
траће се неблаговременим и неће бити разматране. Пријаве 
на оглас достављати у затвореним ковертама, путем поште 
на адресу: Специјална болница за плућне болести „Озрен“, 
Сокобања, Насеље Озрен бб, 18230 Сокобања, уз напомену 
„Пријава на оглас за спремача“ или лично у просторијама 
болнице.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР КЊАЖЕВАЦ
19350 Књажевац, 4. јули 2

Медицинска сестра - техничар
пробни рад од 3 месеца

2 извршиоца

Опис посла: медицинска сестра - техничар обавља све 
послове медицинске сестре - техничара за које је оспо-
собљен; између осталог помаже лекару у раду, даје тера-
пију, превија; спроводи мере и поступке пријема и отпуста 
као и адекватну припрему болесника за пријем на стацио-
нарно лечење; стара се о спровођењу хигијенских принципа 
у раду са болесницима и одржавању хигијене просторија, 
кревета, прибора; врши намештање и пресвлачење креве-
та као и купање и прање непокретних и негу непокретних 
болесника; врши мерење телесне температуре и храњење 
непокретних пацијента; спроводи ординирану терапију, 
врши узимање и слање материјала за лабораторијске пре-
гледе, прати пацијента на друге прегледе; обавезан/на 
је на хуман однос према пацијентима и професионалан и 
коректан однос према повереном послу и сарадницима; 
контролише исправност основних средстава и опреме, 
стручно рукује, чисти и одржава за несметан рад, писме-
но обавештава претпостављене, о лому, квару, потребним 
проправкама и недостацима. Обавезан је на хуман однос 
према пацијентима и професионалан и коректан однос пре-
ма повереном послу и сарадницима; обавља и друге посло-
ве по налогу главне сестре и начелника одељења, за свој 
рад непосредно је одговоран главној сестри и начелнику 
одељења.

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа су општи усло-
ви за заснивање радног односа утврђени Законом о раду 
(„Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014 и 13/2017 - УС) и посебним прописима везаним 
за јавне службе из области здравствене заштите: IV сте-
пен стручне спреме; положен стручни испит; поседовање 
дозволе/лиценце за рад (односно доказа о упису у именик 
надлежне коморе); потпуна психичка и физичка способ-
ност за обављање послова и радних задатака; искуство у 
струци - (подразумева ангажовање у Здравственом центру 
Књажевац, након положеног стручног испита на пословима 
здравствене заштите). Критеријуми за избор кандидата су: 
просечна оцена током школовања у средњој медицинској 
школи - максимално 20 бодова; дужина чекања на запос-

лење код НСЗ (након положеног стручног испита на посло-
вима здравствене заштите) максимално 5 бодова; искуство 
у струци - (подразумева ангажовање у Здравственом центру 
Књажевац након положеног стручног испита на пословима 
здравствене заштите) - максимално 20 бодова; оцена рада у 
ЗЦ Књажевац подразумева оцену коју даје начелник, однос-
но шеф службе за ангажовање у ЗЦ Књажевац након поло-
женог стручног испита на пословима здравствене заштите) 
- максимално 5 бодова; оцена на тесту - максимално 30 
бодова; оцена на разговору - максимално 20 бодова. 

ОСТАЛО: Кандидати подносе: у оригиналу: потпуну личну и 
радну биографију са адресом, контакт телефоном (имејл-ад-
ресом) и изјавом да се против њих не води кривични посту-
пак; у овереној фотокопији следећа документа (овера 
фотокопије не сме бити старија од 6 месеци): диплому/
уверење о завршеном школовању на средњој медицинској 
школи; уверење о положеном стручном испиту; дозволу за 
рад - лиценцу издату од надлежног органа (ако је канди-
дат из радног односа) или решење о упису у комору (ако 
кандидат није у радном односу); извод из матичне књиге 
рођених; извод из матичне књиге венчаних (уколико су 
дипломе или уверења издати на девојачко презиме); уве-
рење о држављанству; фотокопију личне карте или очитане 
податке са личне карте (уколико је чипована); фотокопију 
радне књижице уколико радник поседује исту; фотокопије 
уговора као доказ искуства у струци (подразумева ангажо-
вање у Здравственом центру Књажевац након положеног 
стручног испита на пословима здравствене заштите); потвр-
ду Националне службе за запошљавање као доказ дужине 
чекања на запослење; кандидат који одлуком директора 
буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време, 
пре потписивања уговора о раду биће дужан да достави у 
року од 15 дана лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива радни однос; уве-
рење 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. 
Уколико изабрани кандидат не достави горенаведене доку-
менте у захтеваном року, са њим се неће засновати радни 
однос. Решењем директора биће формирана Комисија која 
ће на основу увида у приспелу документацију пријављених 
кандидата исте рангирати на основу критеријума из тачке 
III (подтачка 1 до 3), а примењујући пропорционалну мето-
ду бодовања, где ће кандидат који има најбоље показатеље 
- параметре остварити максималан број бодова, а сви оста-
ли пропорционално мање бодова у односу на кандидата са 
највише бодова. Критеријум из тачке III (подтачка 4) ове 
одлуке бодоваће начелници односно шефови служби у 
ЗЦ Књажевац у којима је кандидат био ангажован након 
положеног положеног стручног испита. После спроведеног 
бодовања од стране комисије и начелника односно шефо-
ва служби у ЗЦ Књажевац, првих пет кандидата са најви-
ше бодова, биће позвани на разговор са директором уста-
нове којом приликом ће и писмено одговарати на стручна 
питања из области медицине и имати прилике да се лично 
представе. О спроведеном тесту и разговору са кандидати-
ма обавезно се сачињава записник. Коначну одлуку о избо-
ру кандидата који ће бити примљен у радни однос доноси 
директор на основу извештаја Комисије, оцене-бодовања 
начелника, односно шефова служби у ЗЦ Књажевац, оцене 
на тесту и оцене-бодовања које кандидат добије на разго-
вору. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора за пријем у рад-
ни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Пода-
цима рукује и податке обрађује Одељење за опште правне и 
кадровске послове Здравственог центра Књажевац. У овом 
огласу користи се мушки граматички род, с тим да се односи 
на особе мушког и женског рода, без дискриминације. Оглас 
се објављује код Националне службе за запошљавање, на 
веб-страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.
rs) и огласној табли Здравственог центра Књажевац. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови“ Националне службе за запошља-
вање. Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве, 
као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документа-
цијом, неће се разматрати. Рок у коме кандидат мора бити 
обавештен о избору не може бити дужи од 30 дана од дана 
истека рока за пријаву кандидата. Приложена конкурсна 
документација неће се враћати кандидатима. Пријаве на 
оглас могу се поднети лично или послати препорученом 
поштом на адресу Здравственог центра Књажевац, 19350 
Књажевац, 4. јули 2 (Одељење за опште правне и кадров-
ске послове Здравственог центра Књажевац), са назнаком: 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место 
медицинска сестра - техничар“.

Медицина

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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ДОМ ЗДРАВЉА КОВАЧИЦА
26210 Ковачица, Штурова 42

тел. 013/661-109, 661-179
e-mail: dzkov@panet.rs

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених 
законом, треба да испуњава и следеће услове: да је док-
тор медицине са положеним специјалистичким испитом 
из делатности ДЗ Ковачица или да је доктор медицине са 
положеним стручним испитом или да је дипломирани еко-
номиста или дипломирани правник са завршеном едука-
цијом из области здравственог менаџмента; да има седам 
година радног стажа у области здравствене заштите, а од 
тога најмање три година стажа на руководећем месту. Кан-
дидати поред пријаве на конкурс, која садржи биографију, 
предлог програма рада и развоја ДЗ Ковачица у наредном 
периоду, достављају и следеће доказе: доказ о стручној 
спреми, лиценци, уверење о држављанству, извод из мати-
чне књиге рођених, фотокопију радне књижице, потврду о 
руководећем радном месту, уверење да против кандидата 
није покренута истрага, нити је подигнута оптужница и уве-
рење о здравственој способности. Сву документацију доста-
вити у овереној фотокопији. Конкурс је отворен 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“ Националне 
службе за запошљавање. Пријаве са комплетном докуме-
тацијом подносе се на адресу: ДЗ Ковачица, 26210 Ковачи-
ца, Штурова 42 са назнаком „За јавни конкурс - за избор 
директора“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА ВЛАДИМИРЦИ
15225 Владимирци, Светог Саве 17

тел. 015/513-150

Возач моторног и санитетског возила
на одређено време (рад у сменама и рад 

ноћу)
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, положен возачки испит 
Б категорије. Кандидати пријаву са фотокопијом личне 
карте, кратком биографијом, адресом и контакт телефо-
ном, као и оверене фотокопије докумената којима доказују 
да испуњавају услове конкурса, достављају у затвореној 
коверти поштом на адресу: Дом здравља Владимирци, 
15225 Владимирци, Светог Саве 17, или лично у просто-
ријама Кадровске службе ДЗ, са назнаком: „Пријава за кон-
курс“. Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 
дана од дана истека рока за подношење пријава. Кандидати 
који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о 
резултатима огласа. Пријаве морају да буду примљене у ДЗ 
најкасније осмог дана од дана објављивања огласа у пуб-
ликацији „Послови” Националне службе за запошљавање, 
као последњег дана рока за подношење пријава до 12 часо-
ва, без обзира на начин доставе (рок за пријем пријава је 8 
дана). Пријаве које буду примљене у ДЗ после истека дана и 
сата наведеног у овом огласу сматраће се наблаговременим 
и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума 
и сата када су примљене у установи. Пријаве са непотпуним 
подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијене 
као неисправне. 

ПОЛИКЛИНИКА „МАГНЕТ МД“
17500 Врање

Краља Стефана Првовенчаног 49
тел. 017/411-611

Менаџер
Поликлиника магнет МД расписује конкурс на позицији 
менаџера новог дома здравља „Магнет МД“ у Врању. Пред-
ност се даје кандидатима из Врања и околине.

Опис послова менаџера дома здравља: успостављање стра-
тешких циљева прикупљањем релевантних информација, 
праћење законских прописа и одговорности за њихову 
примену, прилагођавање пословне стратегије компаније 
тржишним условима, израда прорачуна пројекта и пословне 
оправданости, спровођење плана активности и постизање 
унапред одређених циљева, управљање свакодневним 
активностима, мотивисање и развијање тима, исправљање 
неправилности у току извршења задатака, прикупљање 
повратних информација од стране клијената и испитивање 
тржишта, препоручивање и предлагање промена вишим 
руководиоцима, обилазак и склапање послова са преду-
зећима а која се односе на пружање услуга ДЗ, припрема и 
подношење извештаја о активностима.

Особине: организован, динамичан, одлучан, интелиген-
тан, компетентан, комуникативан, креативан, сналажљив, 
вештине презентације, лидерства, познавање енглеског 
језика, рад на рачунару, возачка дозвола Б категорије, обра-
зовање: са завршеним факултетом или вишом школом.

ОСТАЛО: CV послати до 15.10.2018. на e-mail: mikeliline@gmail.
com, телефон: 063/401-415, особа за контакт: Димитрије.

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 кон-
курса: до попуне. Кандидати се могу јавити послодавцу на 
горенаведени телефон особи за контакт или могу да доста-
ве радне биографије путем имејла. Особа за контакт: Татја-
на Анђелић Јовановић.

ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Сокобањска 17

Доктор медицине
УСЛОВИ: завршен медицински факултет (VII степен стручне 
спреме); обављен приправнички стаж и положен стручни 
испит; минимум 1 година радног искуства са тежим пацијен-
тима. Кандидати су обавезни да доставе: кратку биографију 
са адресом, контакт телефоном и мејл адресом, неоверене 
фотокопије радне књижице, дипломе о завршеној школи, 
положеног стручног испита.

Виши физиотерапеут
2 извршиоца

УСЛОВИ: виша медицинска школа - струковни терапеут 
(VI степен стручне спреме); обављен приправнички стаж и 
положен стручни испит; минимум 1 година радног искуства 
са полупокретним и непокретним пацијентима. Кандида-
ти су обавезни да доставе: кратку биографију са адресом, 
контакт телефоном и мејл адресом; неоверене фотокопије 
радне књижице, дипломе о завршеној школи, положеног 
стручног испита.

Лабораторијски техничар
УСЛОВИ: средња медицинска школа - смер лабораторијски 
техничар (IV степен стручне спреме); обављен приправнич-
ки стаж и положен стручни испит; минимум 1 година рад-
ног искуства са истим пословима. Кандидати су обавезни да 
доставе: кратку биографију са адресом, контакт телефоном 
и мејл адресом; неоверене фотокопије радне књижице, 
дипломе о завршеној школи, положеног стручног испита.

Кућни мајстор
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња школа (III степен стручне спре-
ме); минимум 6 месеци радног искуства на истим послови-
ма; возачка дозвола Б категорије. Кандидати су обавезни 
да доставе: кратку биографију са адресом, контакт телефо-
ном и мејл адресом; неоверене фотокопије радне књижице, 
дипломе о завршеној школи, возачке дозволе.

Помоћни кувар
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња школа (III степен стручне спре-
ме); минимум 6 месеци радног искуства на истим послови-
ма. Кандидати су обавезни да доставе: кратку биографију 
са адресом, контакт телефоном и мејл адресом; неоверене 
фотокопије радне књижице, дипломе о завршеној школи.

Сервирка
2 извршиоца

УСЛОВИ: школа за ПК раднике (II степен стручне спреме); 
минимум 6 месеци радног искуства на истим пословима. 
Кандидати су обавезни да доставе: кратку биографију са 
адресом, контакт телефоном и мејл адресом; неоверене 
фотокопије радне књижице, дипломе о завршеној школи.

ОСТАЛО: Пријаве са потребном документацијом достављају 
се у затвореним ковертама на адресу: Институт за рехабили-
тацију, Београд, Сокобањска 17 (Правна служба), са назна-
ком „Пријава за конкурс” и навођењем радног места за које се 
конкурише. Пријаве морају да буду примљене у Институту за 
рехабилитацију најкасније осмог дана од дана објављивања 
огласа у листу „Послови” Националне службе за запошља-
вање, и то најкасније до 11.10.2018. године као последњег 
дана рока за подношење пријава до 14 часова, без обзира 
на начин доставе. Пријаве које буду примљене у Институту 
за рехабилитацију после истека дана и сата наведеног у 
овом огласу одбациће се као неблаговремене и неотворене 
ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када 
су примљене у Институту за рехабилитацију. Пријаве са 
непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити 
одбијене као непотпуне. Оглас остаје отворен 8 дана од дана 
објављивања код Националне службе за запошљавање.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676, факс: 011/2684-672

Медицинска сестра - техничар
на одређено време по основу замене, до 

повратка радника са боловања

Опис послова: планира и пружа услуге здравствене неге 
и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандар-
дима савремене здравствене неге, о чему води прописану 
медицинску документацију; обавља медицинске мере код 
болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехаби-
литације; примењује прописану терапију и контролише узи-
мање лекова; врши припрему болесника и асистира лекару 
при интервенијама; учествује у пријему болесника, визити, 
посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијен-
та; прати опште стање пацијента, мери и евидентира витал-
не функције и др. показатеље; припрема простор, медицин-
ску опрему, инструменте и материјал за рад; спроводи мере 
за спречавање интрахоспиталних инфекција; учествује у 
набавци потребног материјала; одлаже и уклања медицин-
ских отпадна прописани начин; обавља послове из области 
јавног здравља (здравствено васпитање, врши вакцинацију 
према епидемиолошким индикацијама, врши унос података 
у области здравствене статистике, води евиденције, узима 
лабораторијски материјал); спроводи активности на попу-
ларисању давалаштва крви и компонената крви; врши при-
купљање крви, компонената класичним и аферентним про-
цедурама, тестирање крви, прераду, чување и дистрибуцију 
крви; припрема лекове из крви фракционисањем плазме; у 
зависности од сложености и специфичности радног места, 
сложености и специфичности послова, сложености проце-
дура, нивоа ризика, контакта са пацијентом и услова рада, 
препознају се горе наведена радна места.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, педијатријског или општег 
смера; положен стручни испит; најмање 6 месеци радног иску-
ства. Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Пријаве се шаљу у затвореној коверти на горе-
наведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс за пријем 
медицинске сестре - техничара на одређено време по основу 
замене до повратка радника са боловања - 1 извршилац”. При-
ликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе сле-
дећа документа: кратку биографију; фотокопију личне карте; 
фотокопију дипломе о завршеној школи; фотокопију дипломе 
о положеном стручном испиту; фотокопију радне књижице 
или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о 
раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.). Кан-
дидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани 
на разговор ради пружања додатних података који могу бити 
важни за одлуку о пријему претходно искуство о раду, додатно 
образовање или способљеност, дужина трајања школовања и 
сл. Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни 
да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способ-
ности за послове на које се примају. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узимати у разматрање.

КБЦ „Др ДРАГИША
МИШОВИЋ - ДЕДИЊЕ“

Београд, Хероја Милана Тепића 1
тел. 011/3630-658

Доктор медицине специјалиста интерне 
медицине

са искуством рада у ангиосали, на одређено 
време

3 извршиоца

Опис радног места под: обавља дијагностичко-терапијске 
послове своје специјалности и одговара за њих; по налогу 
управника Клинике, ради у свим организационим делови-
ма исте у оквиру дежурства и сменског рада; прати и при-
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мењује најновија медицинска достигнућа у оквиру своје 
струке, односно стечене специјализације; води историје 
болести и другу прописану медицинску документацију у 
складу са законом и другим прописима, односно међународ-
ном класификацијом болести; учествује у обучавању лекара 
на специјализацији и клиничких лекара; за свој рад одгова-
ра начелнику одељења - шефу одсека.

УСЛОВИ: високо образовање, у складу са каталогом рад-
них места; специјалистички испит; лиценца; знање рада на 
рачунару. Уз пријаву кандидати подносе доказе о испуње-
ности услова: оверену копију дипломе, оверену копију 
дипломе о специјалистичком испиту, решење о издавању 
лиценце или решење о упису у регистар надлежне коморе. 
Пријаву са наведеним доказима доставити на адресу КБЦ 
„Др Драгиша Мишовић - Дедиње“, Хероја Милана Тепића 1 
или лично Архиви установе, Јована Мариновића 4, у року од 
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Посло-
ви” и на сајту Министарства здравља.

КБЦ „Др ДРАГИША
МИШОВИЋ - ДЕДИЊЕ“

Београд, Хероја Милана Тепића 1
тел. 011/3630-658

Виша медицинска сестра - техничар
2 извршиоца

Опис радног места: обавља најсложеније послове здравс-
твене неге болесника, односно, најсложеније дијагностич-
ко-терапијске процедуре у складу са садржином рада Кли-
нике; води медицинску документацију неопходну за увид 
у здравствени статус болесника; учествује у спровођењу 
здравствено-васпитног рада и едукацији средњих медицин-
ских сестара-техничара; за свој рад одговара главној - над-
зорној медицинској сестри/техничару одељења - одсека.

УСЛОВИ: високо образовање, у складу са Каталогом рад-
них места; стручни испит; лиценца; знање рада на рачу-
нару; најмање шест месеци радног искуства у наведеном 
звању. Уз пријаву кандидати подносе следеће доказе о 
испуњености услова: оверену копију дипломе о завршеној 
вишој медицинској школи или високој струковној медицин-
ској школи, оверену копију уверења о положеном стручном 
испиту, решење о издавању лиценце, краћу биографију са 
пропратним писмом.

Медицинска сестра - техничар
7 извршилаца

Опис радног места: обавља послове здравствене неге 
болесника и потребне терапијске процедуре, у складу са 
садржајем рада одељења, односно одсека; врши припре-
му болесника за дијагностичке процедуре; води медицин-
ску документацију неопходну за увид у здравствени статус 
болесника; за свој рад одговара главној - надзорној меди-
цинској сестри/техничару одељења - одсека.

УСЛОВИ: средње образовање, у складу са Каталогом рад-
них места; стручни испит; лиценца; знање рада на рачу-
нару; најмање шест месеци радног искуства у наведеном 
звању. Уз пријаву кандидати подносе следеће доказе о 
испуњености услова: оверену копију дипломе о заврше-
ној средњој медицинској школи, оверену копију уверења о 
положеном стручном испиту, решење о издавању лиценце, 
краћу биографију са пропратним писмом.

ОСТАЛО: Пријаву доставити на адресу: КБЦ „Др Драгиша 
Мишовић - Дедиње”, Хероја Милана Тепића 1 или лично 
Архиви установе, Јована Мариновића 4, у року од 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” и на 
сајту Министарства здравља.

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 
пријаву као доказе подносе: оверену фотокопију дипломе 
о завршеном медицинском факултету, о завршеној специја-
лизацији из оториноларингологије, оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију 
дозволе за рад - лиценце, радну биографију. Рок за подно-

шење пријаве је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве слати на наведену адресу или лично 
доставити у писарницу ДЗ Барајево.

APOTEKA „ANICA PHARM“ BEOGRAD
11000 Београд, Драгослава Срејовића 74

тел. 060/311-7495
e-mail: ljiljanakrsticfilipovic@gmail.com

Фармацеутски техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, положен стручни испит, 
са радним искуством.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР КЛАДОВО
19320 Кладово, Дунавска 1-3

тел. 019/801-116
e-mail: zckld@kladovonet.com

Доктор медицине - специјалиста за 
радиолошку дијагностику

за рад у Служби за поликлиничку делатност, 
Одсек за радиолошку и ултразвучну 
дијагностику, на одређено време до 

повратка раднице са одсуства са рада ради 
посебне неге детета

УСЛОВИ: високо образовање стечено на интегрисаним ака-
демским студијама, по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године и завршена 
специјализација из одређених грана медицине, у складу 
са Правилником о специјализацијама и ужим специјализа-
цијама здравствених радника и здравствених сарадника; на 
основним студијама у трајању од најмање пет година, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године и завршена специјализација из одређених 
грана медицине у складу са Правилником о специјализа-
цијама и ужим специјализацијама здравствених радника и 
здравствених сарадника - специјализација из радиологије.

Доктор медицине - специјалиста у 
хитној медицинској помоћи

у Служби хитне медицинске помоћи, на 
одређено време до повратка раднице са 

боловања

УСЛОВИ: високо образовање стечено на интегрисаним ака-
демским студијама, по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године и завршена 
специјализација из одређених грана медицине, у складу 
са Правилником о специјализацијама и ужим специјализа-
цијама здравствених радника и здравствених сарадника; на 
основним студијама у трајању од најмање пет година, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године и завршена специјализација из одређених 
грана медицине у складу са Правилником о специјализа-
цијама и ужим специјализацијама здравствених радника 
и здравствених сарадника - специјализација из ургентне 
медицине.

ОСТАЛО: положен стручни испит, лиценца, специјалис-
тички испит и три године и шест месеци радног искуства 
у звању доктора медицине. Уз пријаву на оглас кандидати 
подносе: кратку биографију са адресом и контакт телефо-
ном; оверене фотокопије дипломе, уверења о положеном 
стручном испиту и лиценце за рад; доказ да се против кан-
дидата не води кривични поступак (уверење суда); уве-
рење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га 
чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење 
из полицијске управе или полицијске станице). Приликом 
заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе 
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос. Одлука о избору 
кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека 
рока за пријаву кандидата. Кандидати који не буду иза-
брани могу захтевати повраћај конкурсне документације. 
Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу Цен-
тра са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос 
за послове _____“ и навести назив радног места за које се 
конкурише. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Оглас је објављен и на веб-страници Министар-
ства здравља.

ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА
СА СТАЦИОНАРОМ

15320 Љубовија, Војводе Мишића 58
тел. 051/661-898
e-mail: dzlj@ptt.rs

Возач у санитетском превозу
на одређено време до повратка радника са 

неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Законом о раду 
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/14, 13/17, 113/17), кандидати треба да испуњавају и 
посебне услове утврђене Правилником о организацији и 
систематизацији послова у Дому Здравља Љубовија, бр. 
169/18: средња стручна спрема; возачка дозвола Б кате-
горије. Кандидати треба да доставе: потписану пријаву на 
оглас са кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе 
о завршеној школи која се тражи огласом; оверену фото-
копију возачке дозволе; фотокопију важеће личне карте; 
доказ о промени презимена у складу са приложениом доку-
ментацијом (ако је извршена промена); лекарско уверење 
којим се доказује здравствена спсобност за управљање 
моторним возилом. Пријаве се подносе поштом или лично 
на адресу установе, у року од 8 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
ВОЈВОДИНЕ

21000 Нови сад, Футошка 121

1. Медицинска сестра - техничар у 
јавном здрављу

на одређено време због повећаног обима 
посла, али не дуже од 24 месеца

УСЛОВИ: Документација која се доставља уз пријаву: овере-
на фотокопија дипломе о завршеном средњем образовању 
здравствене струке у трајању од четири године; оверена 
фотокопија уверења/потврде о положеном стручном испи-
ту; оверена фотокопија доказа о поседовању важеће лицен-
це; фотокопија очитане личне карте; фотокопија возачке 
дозволе Б категорије; фотокопија извода из матичне књиге 
венчаних (уколико је дошло до промене презимена).

2. Лабораторијски техничар у 
дијагностици

на одређено време због повећаног обима 
посла, али не дуже од 24 месеца

УСЛОВИ: Документација која се доставља уз пријаву: овере-
на фотокопија дипломе о завршеном средњем образовању 
здравствене струке у трајању од четири године и стеченом 
звању лабораторијског техничара; оверена фотокопија 
уверења/потврде о положеном стручном испиту; оверена 
фотокопија доказа о поседовању важеће лиценце; фото-
копија очитане личне карте; фотокопија возачке дозволе Б 
категорије; фотокопија извода из матичне књиге венчаних 
(уколико је дошло до промене презимена). 

ОСТАЛО: Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови“. Оглас је 
објављен и на интернет страницама НСЗ и Министарства 
здравља Републике Србије. Пријаве са потребном доку-
ментацијом предају се на писарницу (соба 53) Института 
за јавно здравље Војводине, Футошка 121, са назнаком: „За 
јавни оглас“ или се шаљу путем поште. Решењем директо-
ра Института биће формирана Комисија која ће на основу 
увида у достављену документацију пријављених кандидата 
исте рангирати, а по потреби може са кандидатима обавити 
интервју. Коначну одлуку о избору кандидата који ће бити 
примљени у радни однос доноси директор Института, на 
основу мишљења Комисије. Приложена документација се 
са обавештењем о изабраном кандидату враћа кандидати-
ма. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

ОБ „СВЕТИ ЛУКА“
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51

тел. 026/240-725

Доктор медицине, специјалиста опште 
хирургије

за рад на Одељењу за општу хирургију 

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме. Као доказе о испуње-
ности услова, кандидати су дужни да доставе: пријаву на 
оглас са кратком биографијом, бројем телефона, адресом 
и мејлом, оверену фотокопију дипломе о завршеном меди-
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цинском факултету, оверену фотокопију дипломе о завр-
шеним специјалистичким студијама и стеченом стручном 
називу специјалиста опште хирургије, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, оверену фотоко-
пију лиценце или решења о упису у комору, уверење о рад-
ном стажу у струци по положеном стручном испиту, уколико 
кандидат поседује претходно радно искуство у струци, доказ 
о објављеним стручним радовима у стручним публикација-
ма, уколико кандидат поседује, фотокопију/очитану личну 
карту, доказ о знању страног језика (енглески, немачки, 
француски или руски) са потврдом, уколико кандидат посе-
дује или фотокопија индекса. 

Медицинска сестра - техничар
на одређено време од 3 месеца, због 

повећаног обима посла, за рад на Одељењу 
за општу хирургију

3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - општи смер, положен 
стручни испит. Као доказе о испуњености услова, кандидати 
су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком био-
графијом, бројем телефона и адресом, оверену фотокопију 
дипломе о завршеном IV степену стручне спреме, оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, лицен-
цу или решење о упису у комору, фотокопију/очитану личну 
карту, ако поседује радно искуство, потребно је доставити 
радне карактеристике од претходног послодавца. 

ОСТАЛО: Рад у сменама. Комисија именована одлуком 
директора ће сачинити ранг-листу и дати директору пред-
лог за пријем кандидата. Рок за подношење пријава на 
оглас је 8 дана од дана објављивања огласа у публика-
цији „Послови” код Националне службе за запошљавање. 
Пријаве са доказима достављати у затвореним ковертама, 
преко писарнице ОБ „Свети Лука” Смедерево или путем 
поште на горенаведену адресу, уз напомену: „Пријава на 
оглас“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране. За ближе информације обратити се на телефон: 
026/240-725. 

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОБ „СВЕТИ ЛУКА“

11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/240-725

Оглас објављен 29.08.2018. у публикацији „Послови” 
(бр. 792-793), поништава се за радно место доктор 
медицине, специјалиста дерматовенерологије, за рад 
у ОЈ специјалистичко-консултативни прегледи, рад у 
сменама. У осталом делу конкурс је непромењен.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Медицинска сестра - техничар
за потребе Службе за унутрашње болести, на 
одређено време до 6 месеци због повећаног 

обима посла

Медицинска сестра - техничар
за потребе Одсека онкологије са дневном 
болницом, у Служби за продужено лечење 
и негу, на одређено време до 6 месеци због 

повећаног обима посла

Медицинска сестра - техничар
за потребе Службе хирургије, на одређено 
време до 6 месеци због повећаног обима 

посла

Медицинска сестра - техничар
за потребе Службе ортопедије и 

трауматологије, на одређено време до 6 
месеци због повећаног обима посла

Медицинска сестра - техничар
за потребе Службе пнеумофтизиологије, на 
одређено време до 6 месеци због повећаног 

обима посла

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 матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене 
презимена). Пријаве са документацијом доставити на адре-
су: 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 канди-
дат подноси пријаву)“.

Фармацеутски техничар
за потребе Службе за фармацеутску 

здравствену делатност (болничка апотека), 
на одређено време до 6 месеци због 

повећаног обима посла

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска 
школа фармацеутског смера; положен стручни испит. При-
ликом пријављивања на оглас потребно је доставити сле-
дећа 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 адре-
су: 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 канди-
дат подноси пријаву)“.

Лабораторијски техничар
за потребе Службе за клиничко-биохемијску 
дијагностику, на одређено време до 6 месеци 

због повећаног обима посла

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска 
школа лабораторијског смера; положен стручни испит. При-
ликом пријављивања на оглас потребно је доставити сле-
дећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом; 
фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег 
профила; фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту; извод из МК венчаних (ако је дошло до промене пре-
зимена). 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)“.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА 
17530 Сурдулица, Српских владара 111

тел. 017/815-300, 815-182

Технички и помоћни радник
за рад у ОЈ Општа болница Сурдулица

УСЛОВИ: III степен стручне спреме. Уз пријаву на оглас 
доставити: оверену фотокопију дипломе, извод из матич-
не књиге рођених, лекарско уверење. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији НСЗ 
„Послови“. Избор између кандидата који испуњавају услове 
огласа извршиће се на основу члана 9 тачка 3 и 4 Посебног 
колективног уговора за здравствене установе чији је осни-
вач Република Србија. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаве слати на адресу: Здравствени 
центар Сурдулица, 17530 Сурдулица, Српских владара 111.

ДОМ ЗДРАВЉА
14000 Ваљево, Железничка 12

тел. 014/3150-050

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које 
поред општих услова прописаних законом испуњава сле-
деће услове: 1) да има завршен медицински или стомато-
лошки факултет са положеним специјалистичким испититом 
из неке од грана медицине из којих Дом здравља обавља 
делатност и најмање пет година радног стажа у области 
здравствене заштите или 2) да има завршен правни или 
економски факултет, са завршеном едукацијом из области 
здравственог менаџмента признатом од стране овлашће-
ног државног органа и најмање пет година радног стажа у 
области здравствене заштите. Директор се именује на пери-
од од четири године. Кандидати уз пријаву на јавни конкурс 
подносе следеће доказе о испуњености услова: уверење о 
држављанству; извод из матичне књиге рођених; дипло-
му о завршеном факултету; уверење о положеном спе-
цијалистичком испиту из неке од грана медицине из којих 
Дом здравља Ваљево обавља делатност; потврду о радном 
стажу из области здравствене заштите; уверење или дипло-
му о завршеној едукацији у области здравственог менаџмен-
та (за кандидате који имају завршен правни или економски 
факултет); уверење надлежног органа да кандидат није 
осуђиван на казну затвора у трајању од најмање шест месе-
ци (не старије од шест месеци); уверење надлежног суда да 

се против кандидата не води кривични поступак за дело које 
се гони по службеној дужности (не старије од шест месе-
ци); биографију. Кандидати су поред доказа о испуњености 
услова дужни да уз пријаву доставе План и програм рада и 
развоја Дома здравља Ваљево за мандатни период. Докази 
о испуњености услова достављају се у оригиналу или ове-
реној фотокопији. Рок за достављање пријава је десет дана 
од дана објављивања. Пријаве се достављају у затвореној 
коверти, са назнаком: „Пријава на конкурс за директора”, 
поштом на горенаведену адресу или лично у писарницу 
Дома здравља Ваљево (на трећем спрату).

ДОМ ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА
23220 Српска Црња, П. А. Чарнојевића 15

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до шест месеци, због 

повећаног обима посла

Опис послова: обавља послове у амбуланти који пред-
виђају припрему пацијената за преглед, асистирање лека-
ру при интервенцијама, спровођење прописане терапије 
у амбуланти и на терену, обављање патронажних посета, 
учествује у обављању систематских прегледа, вакцинација, 
стерилисање инструмената, мењање катетера, рад на ЕКГа-
парату, вођење прописане медицинске документације и 
евиденција, те израда потребних извештаја, по потреби и 
налогу лекара узима узорке крви и урина и на терену. 

УСЛОВИ: средња стручна спрема, медицинска школа, смер 
општи, IV степен стручне спреме, положен возачки испит Б 
категорије, положен стручни испит. Уз зехтев за заснивање 
радног односа приложити: CV (кратку биографију) , оверену 
фотокопију дипломе о завршеној школи, оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту, дозволу за рад 
- лиценцу издату од надлежног органа или решење о упису 
у комору. Кандидати могу бити позвани на разговор ради 
пружања додатних података који могу бити важни за одлу-
ку о пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у 
току школовања, додатно образовање или оспособљеност, 
дужина трајања школовања, итд.). О разговору са канди-
датом обавезно се сачињава записник. О избору кандидата 
одлучује директор Дома здравља Српска Црња. Рок у коме 
кандидат мора бити обавештен о избору не може бити дужи 
од 30 дана. Приликом заснивања радног односа кандидати 
су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се заснива радни 
однос. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови”. Захтев за заснивање 
радног односа са назнаком радног места доставити поштом 
или личном доставом у писарницу Дом здравља Српска 
Црња, П. А. Чарнојевића 15.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА СТОМАТОЛОШКА
ОРДИНАЦИЈА ИЗ ОБЛАСТИ ОРАЛНЕ

ХИРУРГИЈЕ „Др ЕСКИЋ“
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 28

тел. 063/7709-047
e-mail: dalibor.eskic@yahoo.com

Стоматолошка сестра
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; положен стручни испит 
и лиценца за стоматолошку сестру. Рок за пријаву на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Пријаве на конкурс путем телефона: 063/770-9047.

ДОМ ЗДРАВЉА
„ДР МИЛУТИН ИВКОВИЋ“

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

Доктор медицине
на одређено време до повратка одсутне 

запослене са дужег боловања (трудничко/
породиљско), уз пробни рад

Опис послова: организује и спроводи мере на очувању 
и унапређењу здравља појединаца и породице, ради на 
откривању и сузбијању фактора ризика за настанак боле-
сти, односно, на спровођењу скрининг програма у складу 
с посебним програмима донетим у складу са прописима и 
планом рада службе, врши дијагностику и благовреме-
но лечење пацијената, указује хитну медицинску помоћ, 
упућује пацијента у одговарајућу здравствену установу пре-
ма медицинским индикацијама, односно код лекара специја-
листе и усклађује мишљења и предлоге за наставак лечења 
пацијента, прописује лекове и медицинска средства, спро-
води здравствену заштиту из области менталног здравља 

Медицина
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у смислу превенције у оквиру прописаног скрининга, ране 
дијагностике поремећаја, упућивања на специјалистичко 
консултативни преглед, прописивање препоручене тера-
пије и упућивање на виши ниво здравствене заштите. 
У поступку остваривања здравствене заштите изабрани 
лекар упућује пацијента на секундарни и терцијарни ниво, 
на основу мишљења доктора медицине специјалисте одго-
варајуће гране медицине упућује пацијента на терцијарни 
ниво, води потпуну медицинску документацију о здравстве-
ном стању пацијента, фактурише здравствене услуге које 
пружа, даје оцену радне способности и упућује на лекарску 
и инвалидску комисију, ради у комисијама и на посебним 
програмима, издаје стручно мишљење, лекарско уверење, 
на лични захтев и на службени захтев код одређених слу-
чајева болести и повреда, у стручном раду је самосталан и 
одговоран за координаторни рад у својој јединици, прати и 
предлаже измене у процедуралном раду у оквиру акреди-
тацијских стандарда, обавља и друге послове из делокруга 
своје струке по налогу непосредног руководиоца и начелни-
ка службе којима је одговоран за свој рад.

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни 
испит, VII/1 степен стручне спреме, лиценца или решење 
о упису у комору, познавање рада на рачунару (основни 
пакет МС Office и Windows окружење). Уз молбу приложити: 
биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фото-
копију дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију 
лиценце или фотокопију решења о упису у Комору и фото-
копију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, 
које се не враћају кандидатима.

Виша поливалентна патронажна сестра
пробни рад

Опис послова: координира здравствено-васпитни рад 
здравствених и других радника на свом микрореону, 
обавља патронажну поливалентну службу на подручју 
одређеног микрореона, амбуланте или здравствене стани-
це, води дневник посета и осталу документацију, контакти-
ра и сарађује са ординирајућим лекаром и другим здрав-
ственим организацијама зависно од конкретног случаја, 
сарађује са месним заједницама, хуманитарним организа-
цијама, установама социјалне заштите, социјалним радни-
цима, Центром за кућну негу, организацијама удружења 
бораца, Заводом за геронтологију и др. прибавља резултате 
на бази којих се предузимају потребне мере у спречавању 
ширења заразних болести, израђује месечни, тромесечни и 
годишњи извештај, контактира и сарађује са ординирајућим 
лекаром и другим здравственим организацијама зависно од 
конкретног случаја, обавља посете трудници, бабињари и 
новорођенчету, одојчету, малом и предшколском детету, 
као и лицу старијем од 65 година, али и посете по нало-
гу изабраног лекар, обавља патронажне посете оболелом 
од малигног обољења, психоза, шећерне болести, ендем-
ског нефритиса, прогресивних неуромишићних обољења и 
осталим популационим групама по налогу изабраног лека-
ра, учествује у сагледавању потребе организованог кућног 
лечења, фактурише здравствене услуге које пружа, ради и 
друге послове из домена своје струке по налогу одговорне 
сестре службе и главне сестре ДЗ-а којима одговорна за свој 
рад. 

УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа, положен 
стручни испит, VI 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 стручном испи-
ту, фотокопију лиценце или фотокопију решења о упису у 
Комору и фотокопију држављанства. Доставити неоверене 
фотокопије, које се не враћају кандидатима.

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 болесни-
ка, даје вакцине у амбуланти и на терену, као и ињекције 
у служби и стану болесника, прати болесника до болнице, 
по налогу лекара, врши требовање и набавку ампулираних 
лекова и инструмената. Контролише рок трајања лекова и 
санитетског материјала и контролише хладни ланац лекова. 
ради са компјутерима и видео-терминалима, обавља посло-
ве на пријему пацијената, наплата партиципације у складу 
са прописима и слично, одговорна је за правилно вођење 
медицинске документације, фактурише здравствене услуге 
које пружа, учествује у изради извештаја, учествује у спро-
вођењу плана здравствено-васпитног рада, ради у тиму, 
врши заказивање пацијената лично и телефоном, врши 

стерилизацију инструмената, обавља дезинфекцију радног 
простора у интервенцијама, превијалишту и ординацији, 
разврстава медицински отпад, обележава и одлаже у за то 
предвиђене кесе, узима брис рана, ради и остале послове из 
свог делокруга по налогу одговорне сестре, за свој рад одго-
вора одговорној медицинској сестри, непосредном руково-
диоцу 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 стручном испи-
ту, 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 одговорност, 
учествује у палијативном збрињавању болесника, рад у 
Тиму за палијативно збрињавање, пружање подршке поро-
дици 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 и Windows окружење). Уз молбу приложити: биогра-
фију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију 
дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију возач-
ке дозволе, фотокопију лиценце или фотокопију решења 
о упису у Комору и фотокопију држављанства. Доставити 
неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.

Телефониста
пробни рад

Опис послова: обавља послове на телефонској центра-
ли, даје обавештења пацијентима, даје телефонска оба-
вештења грађанима о раду служби, прима пошту и исту 
доставља писарници, ради и друге послове из домена своје 
струке по налогу начелника Техничке службе коме је одго-
воран за свој рад. 

УСЛОВИ: завршена средња школа, III или IV степен струч-
не спреме, курс телефонисте. Уз молбу приложити: биогра-
фију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију 
дипломе о завршеном курсу за телефонисте и фотокопију 
држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не 
враћају кандидатима.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања огласа, поштом или личном доставом у писар-
ницу Дома здравља „Др Милутин Ивковић“, Кнез Данило-
ва 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.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА

„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ“
Београд, Кнез Данилова 16

тел. 011/3223-655

Оглас објављен у публикацији „Послови“ дана 
19.09.2018. године поништава се за радно место: 
спремачица, пробни рад.

ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ
ПОМОЋ КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Улица слобода бб
тел. 034/6312-306

Возач санитетског превоза
на одређено време ради замене привремено 
одсутног запосленог, најкасније до повратка 

привремено одсутног на рад

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа утврђе-
ни Законом о раду(„Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 одлука УС и 113/17) и посебни услови 
утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систе-
матизацији послова у Заводу. Посебни услови: V/III степен 
стручне спреме, возачка дозвола Б категорије, при засни-
вању радног односа мора поседовати лекарски налаз који 
потврђује рад под отежаним условима са завршеним курсом 
по програму одсека за стручно усавршавање. Опис послова: 
Послови возача санитетског превоза у складу са Правилни-
ком о унутрашњој организацији и систематизацији послова 
у Заводу за хитну медицинску помоћ Крагујевац. Кандида-
ти подносе следећа документа у оригиналу или овереној 
копији (не старије од 6 месеци): диплома средње школе (V/
III степен); уверење о држављанству РС; извод из матичне 
књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је 
дошло до промене презимена кандидата); фотокопија рад-
не књижице или други доказ о радном искуству; доказ да 
се против кандидата не води кривични поступак, да оптуж-
ница није ступила на правну снагу и да није покренута 
истрага (уверење надлежног суда); уверење да кандидат 
није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за 
рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске 
управе или полицијске станице); докази о додатном струч-
ном образовању или оспособљености(уколико их кандидат 
поседује); возачка дозвола Б категорије; кратка биографија, 
са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом. Пријавом 
на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података 
о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Пода-
ци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и 
податке обрађује Завод за хитну медицинску помоћ Крагује-
вац. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет 
презентацији Министарства здравља РС и интернет презен-
тацији Завода. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Кандидати који се јаве на оглас могу бити 
позвани на разговор ради пружања додатних података који 
могу бити важни за одлуку о пријему. По завршетку кон-
курса предата документа се неће враћати кандидатима. 
Контакт телефон: 034/6312-306. Пријаве се подносе лично 
или путем поште у затвореној коверти (препоручено), на 
адресу: Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац, 34000 
Крагујевац, Слобода бб, са назнаком: „Пријава на оглас за 
пријем у радни однос - радно место возач”.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1) Виши радиолошки техничар у 
дијагностици

за рад у Кабинету за ултразвучну 
дијагностику Службе радиолошке 

дијагностике при Заједничким медицинским 
пословима, на одређено време ради 

замене привремено одсутног запосленог на 
боловању

УСЛОВИ: виша медицинска школа или висока здравствена 
школа струковних студија, смер за РО техничара, VI степен, 
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног иску-
ства у наведеном звању. 

2) Медицинска сестра - техничар на 
осталим болничким одељењима 

за рад у Одсеку за палијативно лечење у 
Служби за продужено лечење и негу, на 

одређено време на 3 месеца због повећаног 
обима посла

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера IV сте-
пен, стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног 
искуства у наведеном звању. 

3) Техничар одржавања одеће
у Одсеку за прање, пеглање и дистрибуцију 
веша Службе за помоћне и друге послове, 

на одређено време 3 месеца због повећаног 
обима посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: основна школа, НК радник. 

Медицина 

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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Кандидати за радна место 1 и 2 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), овере-
ну фотокопију лиценце издате од надлежног органа.

Кандидати за радно место 3 подносе: молбу за пријем 
и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену 
фотокопију сведочанства о завршеној основној школи, 
фотокопију личне карте или очитане податке са личне 
карте (уколико је чипована), фотокопију извода из матич-
не 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. Уко-
лико изабрани кандидат не достави наведена документа у 
остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком „За 
оглас“, са називом и редним бројем радног места за које се 
конкурише, а на наведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Доктор медицине
на одређено време

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 отклањање, спроводи 
здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу са 
кључним појединцима и организацијама у заједници; ради 
у превентивним саветовалиштима; организује и спроводи 
прописане систематске, циљане и скрининг прегледе; орга-
низује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља 
појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фак-
тора ризика за настанак болести, обавља прегледе и дијаг-
ностику,-одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења 
и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења 
осигураног лица, указује хитну медицинску помоћ, упућује 
осигурано лице на амбулантно-специјалистичке прегледе 
у установи или на секундарни и терцијарни ниво, одређује 
врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, 
прописује лекове и медицинска средства, као и одређене 
врсте медицинско-техничких помагала, сарађује са Поли-
валентном патронажном службом, спроводи здравствену 
заштиту из области менталног здравља, учествује у изради 
и евалуацији плана рада у својој служби, води прописану 
медицинску документацију и евиденцију, одређује дужину 
привремене спречености за рад због болести или повреде 
осигураника, шаље на процену здравственог стању осигу-
раног лица и упућује осигурано лице на оцену радне спо-
собности, по потреби иде у кућне посете.

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним академ-
ским студијама, по пропису који уређује високо образо-
вање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним 
студијама у трајању од најмање пет година, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци рад-
ног искуства у звању доктора медицине; рад на рачунару. 
Услови рада: предвиђени Законом о раду РС, Статутом Дома 
здравља Петровац на Млави и осталим општим актима. Уз 
пријаву поднети краћу биографију са адресом и контакт 
телефоном, оверену копију дипломе медицинског факулте-
та или уверења о завршеном медицинском факултету, ове-
рену копију уверења о положеном стручном испиту, ори-
гинал или оверену фотокопију уверења о држављанству, 
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених. Оригинали или оверене фотокопије уверења о 
држављанству и извода из матичне књиге рођених не смеју 
бити старији од 6 месеци. Послови се обављају са пуним 
радним временом. Пријаве слати у затвореним ковертама на 
горенаведену адресу или доставити лично у Правну службу 
ДЗ са назнаком за „Оглас - за пријем у радни однос доктора 
медицине, на одређено време“. Непотпуне, неблаговремене 
и преурањене пријаве неће се узети у разматрање.

Медицински техничар
на одређено време за рад у служби хитне 

медицинске помоћи, због замене запосленог 
који је на боловању ради неге детета

Опис послова: пружа услуге здравствене неге и подршке 
лицима којима је потребна нега као последица старења, 
повређивања, болести или других физичких и менталних 
поремећаја, или потенцијалих ризика за здравље у складу 
са праксом и стандардима савремене неге и о томе води 
прописану медицинску документацију; у хитним случајеви-
ма пружа прву помоћ унесрећенима на месту догађаја и у 
транспорту и прати болесника и надзире га за време пре-
воза до здравствене установе или куће ради даљег лечења; 
врши узимање узорака у стану болесника за бактериолошко 
- лабораторијске прегледе; припрема болесника за дијагно-
стичко терапијске процедуре и припрема опрему и уређаје 
за рад; -учествује у дијагностици (ЕКГ, одређивање шећера 
у крви и др.) и врши антропометријска мерења; врши интер-
венције по налогу доктора медицине у установи и на тере-
ну, по налогу доктор медицине прати пацијента до болни-
це и обавезно се налази поред пацијента којем по потреби 
указује помоћ и негу, води медицинску евиденцију и доку-
ментацију, правилно одлаже медицински отпад; -спроводи 
континуирани процес статистичког извештавања.

УСЛОВИ: средње образовање, стручни испит; лиценца; 
најмање шест месеци радног искуства у звању медицин-
ска сестра техничар; најмање шест месеци радног искуства 
у звању медицинске сестре/техничара; рад на рачунару, 
поседовање возачке дозволе Б категорије. Услови рада: 
предвиђени Законом о раду РС, Статутом Дома здравља 
Петровац на Млави и осталим општим актима. Уз пријаву 
поднети краћу биографију са адресом и контакт телефоном, 
оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицин-
ској школи, односно оверену фотокопију дипломе о завр-
шеној вишој медицинској школи, оверену копију уверења о 
положеном стручном испиту,оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству, оригинал или оверену фото-
копију извода из матичне књиге рођених, фотокопија возач-
ке дозволе. Оригинали или оверене фотокопије уверења о 
држављанству и извода из матичне књиге рођених не смеју 
бити старији од 6 месеци. Кандидати су дужни да приложе и 
потврду издату од стране Националне службе за запошља-
вање о дужини чекања на запослење. Послови се обављају 
са пуним радним временом. Пријаве слати у затвореним 
ковертама на горенаведену адресу или доставити лично у 
Правну службу ДЗ са назнаком за „Оглас- за пријем у радни 
однос једног медицинског техничара на одређено време у 
Служби хитне медицинске помоћи због замене запосленог 
који је на боловању ради неге детата“. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разматрање.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

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

Доктор медицине
на одређено време због повећаног обима 

посла

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа 
утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и сле-
деће посебне услове високо образовање на интегрисаним 
академским студијама медицине, по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10 септембра 2005 године, или 
на основним студијама медицине у трајању од најмање пет 
година, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10 септембра 2005 године; стручни испит; лиценца/решење 
о упису у комору; најмање шест месеци радног искуства у 
звању доктор медицине. Уз пријаву поднети краћу биогра-
фију, оверену копију дипломе о завршеној одговарајућој 
школи са просечном оценом током школовања, оверену 
копију уверења о положеном стручном испиту, оверену 
копију лиценце/решења о упису у комору, фотокопију рад-
не књижице уколико кандидат има радни стаж или потвр-
ду 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 доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандида-
тима који испуњавају услове за пријем у радни однос оба-
виће се разговор, ради прибављања додатних релевантних 
података за доношење одлуке о изборукандидата. Пријавом 

на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података 
о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Пода-
ци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и 
податке обрађује Одељење за кадровске и администра-
тивне послове Опште болнице Петровац на Млави.

Виша медицинска сестра - техничар у 
амбуланти

на одређено време због повећаног обима 
посла

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и 
следеће посебне услове: високо образовање на студијама 
медицине првог степена (основне струковне/академске сту-
дије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 
10 септембра 2005 године, на основним студијама медицине 
у трајању од најмање две године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10 септембра 2005 године; струч-
ни испит; лиценца/решење о упису у комору; најмање шест 
месеци радног искуства у наведеном звању. Уз пријаву под-
нети краћу биографију, оверену копију дипломе о завршеној 
одговарајућој школи са просечном оценом током школовања, 
оверену копију уверења о положеном стручном испиту, ове-
рену копију лиценце/решења о упису у комору, фотокопију 
радне књижице уколико кандидат има радни стаж или потвр-
ду 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 доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандида-
тима који испуњавају услове за пријем у радни однос оба-
виће се разговор ради прибављања додатних релевантних 
података за доношење одлуке о избору кандидата. Пријавом 
на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о 
личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се 
не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке 
обрађује Одељење за кадровске и административне послове 
Опште болнице Петровац на Млави.

Медицинска сестра - техничар на 
осталим болничким одељењима

на одређено време због повећаног обима 
посла

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и 
следеће посебне услове: средње образовање у трајању од 
четири године (медицинска школа); стручни испит; лицен-
ца/решење о упису у комору; најмање шест месеци радног 
искуства у наведеном звању. Уз пријаву поднети краћу био-
графију, оверену копију дипломе о завршеној одговарајућој 
школи са просечном оценом током школовања, оверену 
копију уверења о положеном стручном испиту, оверену 
копију лиценце/решења о упису у комору, фотокопију рад-
не књижице уколико кандидат има радни стаж или потвр-
ду 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 доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандида-
тима који испуњавају услове за пријем у радни однос оба-
виће се разговор ради прибављања додатних релевантних 
података за доношење одлуке о изборукандидата. Пријавом 
на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података 
о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Пода-
ци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и 
податке обрађује Одељење за кадровске и администра-
тивне послове Опште болнице Петровац на Млави.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање: 8 дана од дана објављивања 
у публикацији Националне службе за запошљавање „Посло-
ви“. Пријаве слати у затвореним ковертама на адресу Општа 
болница Петровац на Млави, 2300 Петровац на Млави, 
Моравска 2 или доставити лично у Правну службу ОБ. Небла-
говремене пријаве и непотпуна документација неће бити узе-
та у разматрање при избору кандидата.

Медицина

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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         Здравство и социјална заштита

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД КОВАЧИЦА

Ковачица, Чапловичова 17 

Стручни радник на услугама у заједници
на одређено време ради замене привремено 

одсутне раднице која се налази на 
породиљском одсуству, до њеног повратка 

на рад

УСЛОВИ: за стручног радника на услугама у заједници 
(координатор службе помоћи у кући) у Центру за социјални 
рад „Ковачица” Ковачица може бити именован државља-
нин Републике Србије, који је стекао звање дипл.: социјал-
ног радника, психолога, педагога, затим специјалног педа-
гога, андрагога, дефектолога или да има најмање стечено 
средње образовање за обављање послова социјалног рад-
ника и да има најмање једну годину радног искуства у стру-
ци, у складу са прописима којима се уређује област социјал-
не заштите; неопходан услов је знање рада на рачунару.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву достављају: пријаву, 
својеручно потписану, са биографијом и наводима о доса-
дашњем радном искуству; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству; оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверену 
фотокопију доказа о одговарајућој стручној спреми (оригинал 
или оверена фотокопија дипломе); доказ о радном искуству 
(оверена фотокопија радне књижице); сертификат о успеш-
но завршеној обуци по акредитованом програму за пружање 
конкретне услуге у заједници; лиценца за обављање посло-
ва, у складу са законом којим се уређује социјална заштита 
и прописима донетим на основу закона; уверење да канди-
дат није осуђиван; уверење да се против кандидата не води 
кривични поступак, односно да није поднет захтев за спро-
вођење истраге или одређених истражних радњи, да није 
подигнута оптужница или оптужни предлог за кривична дела 
за која се гоњење предузима по службеној дужности. Рок за 
подношење пријава на је 8 дана и почиње тећи наредног 
дана од дана оглашавања конкурса у публикацији „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. 
Пријаве са потребном документацијом доставити на горена-
ведену адресу, са назнаком „За јавни конкурс за запошља-
вање на одређено време сарадника на услугама у заједници 
у Центру за социјални рад „Ковачица” Ковачица”. Све додатне 
информације могу се добити на телефон: 013/661-041.

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: Мили-
ца Биоленчек.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
26360 Пландиште, Војводе Путника 38

тел./факс: 013/861-025
e-mail: csrplandiste@yahoo.com

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије, који 
је стекао високо образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године и одговарајући 
академски, односно стручни назив утврђен у области прав-
них, економских, психолошких, педагошких и андрагошких 
и социолошких наука, односно стручни назив дипломирани 
социјални радник и има најмање пет година радног искуства у 
струци. Кандидат за директора, уз прописану конкурсну доку-

ментацију (биографија кандидата, уверење о држављанству, 
уверење суда да лице није под истрагом и да се против истог 
не води поступак, да није осуђиван за кривично дело из групе 
кривичних дела против живота и тела, против слобода и права 
човека и грађанина, против права по основу рада, против час-
ти и угледа, против полне слободе, против брака и породице, 
против службене дужности као и против уставног уређења и 
безбедности Републике Србије, да поседује организаторске 
способности, оверену фотокопију дипломе, потврду о радном 
стажу у струци), подноси и програм рада за мандатни пери-
од на који се врши избор. Фотокопије докумената морају бити 
уредно оверене. Пријаву са потребном документацијом и дока-
зима о испуњености услова доставити у року од 15 дана од 
дана јавног оглашавања и објављивања у публикацији “Посло-
ви”, на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”.

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 орга-
низован сменски, уз ноћни рад. Ванинституционална зашти-
та обезбеђена је само у првој смени (пуно радно време од 
понедељка до петка, а суботом 4 часа). Геронтолошки цен-
тар 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 зара-
ду Установа обезбеђује и аутобуску карту на име путних 
трошкова за градске и приградске месне заједнице унутар 
града Суботице. Трајање конкурса: до попуне. Контакт осо-
ба: Биљана Броћиловић.

„ЛУНА ДОМ“ ДОО БЕОГРАД
11070 Нови Београд, Дуборезачка 13

тел. 065/2909-163

Неговатељица
пробни рад од 6 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, неговатељица - него-
ватељ, са радним искуством од 3 месеца. Рад у сменама, 
укључујући и ноћни рад. Рок за пријаву на конкурс је 30 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Прија-
ве на конкурс путем телефона на број:065/290-9163.
                                                         
                               
                  Индустрија и грађевинарство

ДОО „РАНЂЕЛОВИЋ ГРАДЊА“
Нови Бечеј, Иве Лоле Рибара 16

Дипломирани машински инжењер за 
производно машинство

2 извршиоца
УСЛОВИ: могућност рада од куће. Пријаве за посао достави-
ти лично или на e-mail: randjelovicgradnja@gmail.com. За све 
додатне информације позвати: 063/771-6593.

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

Шеф градилишта
на одређено време 3 месеца, место рада: 

Београд, Нови Сад, Сомбор, Оџаци, Суботица 
(градилишта)

УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема; потребно иску-
ство у вођењу градилишта минимум 12 месеци; возачка доз-
вола Б категорије.

Електроинсталатер
на одређено време 3 месеца, место рада: 

Београд, Нови Сад, Сомбор, Оџаци, Суботица 
(градилишта)
3 извршиоца

Опис посла: уградња електроинсталација, монтажа и демон-
тажа светиљки и други електро радови.

УСЛОВИ: без обзира на образовање; потребно искуство у 
раду са електроинсталацијама - минимум 12 месеци.

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.

„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 лиценци 
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 радо-
вима.

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
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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.

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; рад-
но 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; рад-
но 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; рад-
но 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).

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 месечно); 
обезбеђена исхрана и превоз; рад у сменама; дужина рад-
ног времена 8 сати дневно (прековремени рад је у складу са 
законским одредбама). Запосленима се редовно исплаћују 
зараде, сви порези и доприноси. Трајање конкурса: до попу-
не. Кандидати могу своје пријаве да доставе путем поште, 
мејлом или да се јаве на телефон послодавца. Лице за кон-
такт: 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. Обез-
беђен смештај, исхрана и превоз, дужина радног времена 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 армату-
ре 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 ризиком, 
обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, обезбеђен превоз. 
Напомена: услов за рад је позитивна процена безбеднос-
них услова за рад кандидата, коју врше надлежни органи 
спровођењем поступка безбедносне провере уз сагласност 
лица. Рок трајања конкурса: до попуне. Кандидати могу да 
се јаве на горенаведене телефоне особи за контакт (Тија-
на 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

Индустрија и грађевинарство 
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УСЛОВИ: I - III степен стручне спреме, са или без искуства 
на наведеним пословима. Теренски рад, рад у сменама, рад-
но место са повећаним ризиком (рад на висини), обезбеђен 
смештај, обезбеђена исхрана. Трајање конкурса: до попуне 
радног места. Кандидати могу своје радне биографије да 
доставе мејлом или да контактирају послодавца путем теле-
фона. 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.

„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, мле-
кара) минимум 2 године. Обезбеђен смештај, обезбеђен 
превоз од смештаја до посла, рад у сменама. Трајање кон-
курса: до попуне. Кандидати могу своје пријаве 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 искуство: 
небитно. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу кон-
тактирати послодавца путем телефона или доставити 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, склоп-
них цртежа, документације; вођење пројеката; израда кал-
кулација 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, кому-
никација); пожељно знање немачког језика.

Заваривач
пробни рад 1 месец

5 извршиоца

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; радно 
искуство минимум 2 године; познавање рада на ручним ала-
тима (апарат за заваривање, брусилица); пожељно позна-
вање 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 глода-
лици (предност); контрола обрађених комада, попуњавање 
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 попуне. 
Пријаве слати имејлом или се јавити на телефон послодав-
ца 022/215-0358 (звати од 8 до 16 часова), лице за контакт: 
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 иску-
ство: небитно, услови рада: обезбеђен смештај, обезбеђена 
исхрана, обезбеђен превоз. За извршиоце који не поседу-
ју потребна знања послодавац ће организовати бесплатну 
обуку. Заинтересовани кандидати могу да се обрате посло-
давцу на наведени број телефона, мејлом адресу или лично 
(понети радну биографију). Трајање конкурса: 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, обезбеђе-
на исхрана, обезбеђен превоз. На наведену позицију могу 
конкурисати и кандидати са II и III степеном стручне спре-
ме, са завршеном обуком за резаче, без обзира на образов-
ни профил. За извршиоце који не поседују наведена знања, 
послодавац ће организовати бесплатну обуку. Заинтересо-
вани кандидати могу да се обрате послодавцу на наведени 
број телефона, мејлом или лично (понети радну биогра-
фију). 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 наведе-
на знања, послодавац ће организовати бесплатну обуку. 
Трајање конкурса: до попуне.

CARE INVESTMENTS DOO
34220 Лапово, Капетана Коче Анђелковића 4

e-mail: goranenergy47@gmail.com

Електричар
на одређено време 3 месеца

4 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, електричар, 
радно искуство 2 године, рад у сменама. Пријаве слати 
искључиво на горенаведену мејл адресу. Рок за пријаву 
30.11.2018. године.

„МУЛТИТЕСТ“ ДОО
Бечеј, Тополски пут 65
e-mail: info@multi-test.rs

ЦНЦ стругар, универзални стругар
пробни рад 6 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен, металостругар специјалиста, универ-
зални металостругар; III степен, металостругар; обука за 
оператера на ЦНЦ машинама; обука за управљање ЦНЦ 
машинама за обраду метала; обука за писање програма за 
управљање ЦНЦ машинама; енглески језик средњи ниво, са 
искуством. Јављање на горенаведени имејл. Рок за пријаву: 
31.10.2018.

Машински инжењер
пробни рад 6 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани машински инжењер кон-
структор, дипломирани машински инжењер/мастер инжењер 
машинства, дипломирани инжењер машинства; обука за 
основе 3Д моделирања у CAD софтверима; обука за Autocad; 
основна информатичка обука; обука за Аутодеск Инвентор; 
обука за Solid Works; обука за програм Catia- Cad, Cam, Cae; 
енглески језик средњи ниво. Јављање на горе наведени мејл. 
Рок за пријаву 30.10.2018.

Индустрија и грађевинарство
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ЧИП ДОО
18400 Прокупље, Драгољуба Ракића бб

тел. 027/322-362
posao@cipprokuplje.rs
www.cipprokuplje.rs

Дипломирани машински инжењер
за рад у Прокупљу и на терену

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; машински факултет 
смер енергетика; познавање рада на рачунару; познавање 
основних компјутерских програма и пожељна је возачка доз-
вола Б категорије.

Нудимо: добре услове рада са тимом наших искусних 
инжењера на пројектним задацима мултинационалних 
компанија за које радимо; решавање конкретних стручних 
проблема из области термоенергетике, енергетике и произ-
водње машинских конструкција и елемената уз подршку и 
надзор искусних ментора, одлично радно окружење, велике 
могућности за лични професионални развој и напредовање. 
Свој CV са приложеном фотографијом и мотивационим пис-
мом можете проследити електронски. Рок за конкурисање је 
03.11.2018 године.

COMPANY SU
АЗОТАРА ДОО

24000 Суботица, Максима Горког 8
тел. 024/631-236

e-mail: jasmina.novakovic@azotara.rs

Котлар
на одређено на 3 месеца

УСЛОВИ: I-IV степен стручне спреме, пожељно механичар за 
термоенергетска постројења, без обзира на радно искуство. 
Поседовање уверења о стручном полагању и оспособља-
вању за зад и руковање котловским постројењима са АТК. 
Рад у сменама, обезбеђен превоз. Слање биографија на мејл, 
ближе информације на контакт телефон. Оглас остаје отво-
рен до 31.10.2018. године.

NEWLAND INVESTMENT DOO
24000 Суботица, Максима Горког 8
e-mail: jasmina.novakovic@azotara.rs

тел. 024/631-200

Котлар
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: IV-VI степен стручне спреме пожељно механичар за 
термоенергетска постројења без обзира на радно искуство. 
Поседовање уверења о стручном полагању и оспособља-
вању за зад и руковање котловским постројењима са АТК. 
Рад у сменама, обезбеђен превоз. Слање биографија на мејл, 
ближе информације на контакт телефон. Оглас остаје отво-
рен до 31.10.2018. године.

„РАНЂЕЛОВИЋ - ГРАДЊА“ ДОО
Нови Бечеј, Иве Лоле Рибара 16

тел. 063/7716-593
е-mail: randjelovicgradnja@gmail.com

Машински инжењер за производно 
машинство

место рада: Нови Бечеј (могућност рада од 
куће)

2 извршиоца

Опис посла: пројектовање и израда радионичких детаља.

УСЛОВИ: машински инжењер, смер производно машинство, 
VI или VII степен стручне спреме; радно искуство: небитно; 
потребно основно знање рада на рачунару.

КВ столар
Место рада: Нови Бечеј, Крагујевац, 

Ниш, Београд, Нови Сад (радионице) - у 
зависности од места боравишта кандидата

3 извршиоца

Опис посла: радионичка израда дрвених елемената.

УСЛОВИ: КВ столар, III, IV или V степен стручне спреме; рад-
но искуство: небитно.

КВ тесар
место рада: Нови Бечеј, Крагујевац, 

Ниш, Београд, Нови Сад (радионице) - у 
зависности од места боравишта кандидата

3 извршиоца

Опис посла: радионичка израда дрвених елемената (нема 
висинских радова).

УСЛОВИ: КВ тесар, III, IV или V степен стручне спреме; радно 
искуство: небитно.

Ливац калупар
место рада: Нови Бечеј

3 извршиоца

Опис посла: израда одливака у песку.

УСЛОВИ: без обзира на образовање; неопходно је искуство у 
траженом послу минимум 12 месеци.

ОСТАЛО: обезбеђен смештај, исхрана и превоз. Трајање кон-
курса: до попуне. Кандидати могу своје пријаве да доставе 
путем имејла или да се јаве на контакт телефон послодавца, 
лице за контакт: Зоран Ранђеловић.

           Пољопривреда

„ОБИ“ ДОО КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац
тел. 034/300-077

Баштован - уређење травњака, баште, 
орезивање воћа

УСЛОВИ: без обзира на занимање и степен стручне спреме. 
Кандидати могу да се јаве послодавцу на контакт телефон: 
034/300-077, најкасније до 20.10.2018. године.

           Ветерина

„РАВНИЦА БАЈМОК“ ДОО
24210 Бајмок, Зубачиште 72а

тел. 024/762-192

Ветеринарски техничар
на одређено време 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме ветеринарски техничар, 
без обзира на радно искуство. Возачка дозвола Б, Ц катего-
рије. Јављање на контакт телефон. Оглас остаје отворен до 
07.11.2018. године.

             Саобраћај и везе

„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 послодавцем 
организован сваког радног дана од 08 до 15 часова, на 
адреси: 29. новембар 1, Београд - Звездара. Кандидати 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 теле-
фоне: 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 међународ-
ном саобраћају; поседовање возачке дозволе Е категорије. 
Рок трајања конкурса: до попуне. Кандидати могу да се јаве 
послодавцу путем телефона, особа за контакт: Владета Радо-
сављевић или доставити радне биографије путем имејла.

Индустрија и грађевинарство / Пољопривреда / Ветерина / Саобраћај и везе  

Посао се не чека, 
посао се тражи Посао се не чека, посао се тражи
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           Наука и образовање

БЕОГРА Д

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Војводе Степе 305

Чистачица
на одређено време 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна шко-
ла. Рад у сменама. Уз пријаву са биографским подацима кан-
дидати треба да приложе: фотокопију извода из матичне 
књиге рођених, фотокопију дипломе о завршеној основној 
школи, фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије - оригинале на увид. Рок за пријављивање кандида-
та на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
разматране. Избор кандидата извршиће се у року од 15 дана 
по истеку рока за подношење пријава. Пријаве са доказима 
о испуњености услова конкурса доставити на адресу: Сао-
браћајни факултет, Служби за опште послове - пријава на 
конкурс, 11000 Београд, Војводе Степе 305.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МОМЧИЛО ЖИВОЈИНОВИЋ“

11400 Младеновац
Краља Александра Обреновића 25

тел. 011/8231-388
e-mail: mzivojinovic@mts.rs

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 27/2018 - др.закон) у даљем тексту: 
Закон. За директора школе може бити изабрано лице које 
има одговарајуће високо образовање стечено на: студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то студије 
другог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; студије другог 

степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких наука; 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; да испуњава услове за наставни-
ка те врсте школе и подручја рада, за педагога и психоло-
га школе; да има дозволу за рад (лиценцу) за наставника, 
васпитача и стручног сарадника; обуку и положен испит 
за директора установе и најмање осам година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 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 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-васпитни 
рад. Комисија за избор директора цениће и доказ о резулта-
ту стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника), као доказ о резултатима стручно-пе-
дагошког надзора и оцену спољашњег вредновања, ако је 
кандидат претходно обављао дужност директора школе. 
Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са 
одговарајућим образовањем из члана 140 ставови 1 и 2 Зако-
на, дужност директора основне школе може да обавља лице 
које има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 Зако-
на за наставника те врсте школе, дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за 
директора установе и најмање 10 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: рад-
ну биографију; оригинал или оверену фотокопију дипломе 
о завршеном одговарајућем високом образовању; овере-
ну фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту (дозволи за рад); обуку и положен 
испит за директора (пријава се неће сматрати непотпуном, 
па ће изабрани кандидат бити у обавези 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 одговарајућег образовања (не 
старије од 6 месеци); уверење из суда да против кандида-
та није покренут кривични поступак, донета наредба о спро-
вођењу истраге, покренута оптужница или донето решење о 
одређивању притвора (не старије од 6 месеци); уверење да 
није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична 
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона (не старије од 6 месе-
ци); 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 документа 
која могу послужити као доказ о стручним и организаторским 
способностима; доказ о резултату стручно-педагошког над-
зора установе и оцену спољашњег вредновања, уколико се 
на конкурс појави лице које је претходно обављало дужност 
директора установе; доказ да зна језик на којем се остварује 
васпитно-образовни рад, уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику; пријемни формулар за пријаву 
на конкурс скинут са интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја. Пријаве са потребном 
документацијом достављају се у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса, на адресу: Основна школа „Момчи-
ло Живојиновић“ Младеновац, адреса: Краља Александра 
Обреновића 25, у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс 
за избор директора школе“, лично или поштом. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве на конкурс се неће узети у разма-
трање, као и фотокопије докумената које нису оверене од 
стране надлежног органа. Ближа обавештења могу се добити 
код секретара школе, од 9.00 часова до 14.00 часова, на број 
телефона: 011/8231-388.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“

11563 Велики Црљени
Стевана Филиповића 10

тел. 011/8161-300

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2019. године

УСЛОВИ: За радно место може бити изабрано лице које 
испуњава услове предвиђене чланом 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС“, број 88/2017 и 27/2018), да поседује одговарајуће 

образовање (средња стручна спрема); да зна српски језик 
на коме се реализује настава у школи. Уз пријаву (својеруч-
но потписану) на конкурс кандидати треба да приложе: 
биографију са адресом, контакт телефоном; уверење о 
држављанству (оригинал или оверену фотокопију, не ста-
рије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију); оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; доказ да против канди-
дата није покренут кривични поступак за кривична дела из 
члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (потврда/уверење из надлежног суда, не 
старије од шест месеци, оригинал или оверену фотокопију); 
сертификат о завршеном програму за педагошког асистента 
издат од стране Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја (завршен прописани програм обуке за рад са 
децом и ученицима ромске националне мањине); уверење 
о здравственој способности доставља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар који могу наћи на званичној интернет 
страници Министарства, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом, достављају шко-
ли. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана обја-
виљивања конкурса. Неблаговремене пријаве и пријаве без 
доказа о испуњавању свих услова конкурса неће се размат-
рати. Пријаве слати на горенаведену адресу школе. Ближе 
информације о конкурсу могу се доботи код секретара шко-
ле, путем телефона: 011/8161-300.

ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
Београд, Хаџи Милентијева 62

Наставник музичке културе
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана 

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане 
чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, број 88/2017 и 27/18): 1) да имају 
одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС“, број 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016 и 2/2017); 2) да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 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 човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
да имају држављанство Републике Србије; 5) да знају срп-
ски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају установи. Докази о испуњености услова 
из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а 
доказ о испуњености услова из тачке 2 пре закључења уго-
вора о раду. Уз пријаву на конкурс кандидати, поред биогра-
фије, треба да приложе (у оригиналу или оверене копије, не 
старије од шест месеци): диплому о стеченом образовању, 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
доказ о неосуђиваности. Пријаве слати на горенаведену 
адресу, у року од 8 дана од дана објављивања, са назнаком 
„За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН
11040 Београд, Крупањска 3

Директор 
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 ст. 
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закон): 
1. да има одговарајуће високо образовање за наставника 
средње уметничке школе из подручја рада Култура, умет-
ност и јавно информисање, за педагога и психолога стече-
но: 1) на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 

Наука и образовање

  ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
  ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос
Члан 139

  У радни однос у установи може да буде 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 дискрими-
наторно 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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или области педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана 
мора да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета. Кандидат треба и: 2. да има дозволу 
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; 3. да 
има наjмање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговараjућег 
образовања; 4. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 5. 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, 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 6. да ниjе осуђиван правноснажном пре-
судом за привредни преступ утврђен Законом о основама 
система образовања и васпитања; 7. да има држављанство 
Републике Србиjе; 8. да зна српски jезик и jезик на коjем се 
остваруjе образовно-васпитни рад. Изабрани директор који 
нема положен испит за директора дужан је да га положи у 
року до две године од дана ступања на дужност.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да при-
ложе у два примерка: оверен препис/фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; оверен препис/фотокопију доку-
мента о положеном испиту за лиценцу, односно стручном 
испиту за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; 
доказ о држављанству Републике Србије; извод из матичне 
књиге рођених; доказ да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; доказ да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело; 
доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за прив-
редни преступ утврђен Законом о основама система образо-
вања и васпитања; доказ да се против њега не води кривич-
ни поступак; потврду о радном стажу; доказ о познавању 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (уколи-
ко кандидат није стекао средње, више или високо образо-
вање на српском језику, у обавези је да достави доказ да је 
положио испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе); доказ о резултату стручно-пе-
дагошког надзора о раду кандидата (извештај просветног 
саветника); биографскe податке са прегледом кретања у 
служби. Уколико се на конкурс пријави лице које је прет-
ходно обављало дужност директора установе, дужно је да 
достави резултате стручно педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања. Сви наведени докази сас-
тавни су део пријаве за конкурс, морају бити оверени и не 
могу бити старији од шест месеци. Рок за пријављивање је 
15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Приjаве на 
конкурс за избор директора, заjедно са потребном докумен-
тациjом, достављају се лично или препорученом поштом, на 
адресу школе, са назнаком „Пријава на конкурс за дирек-
тора школе“. Министар у року од 30 дана од дана пријема 
прописане документације врши избор директора установе 
и доноси решење о његовом именовању, о чему установа 
обавештава лица која су се пријавила на конкурс. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле, на телефон: 011/3066-408.

ОШ „МАЈКА ЈУГОВИЋА“
11080 Земун, Градски парк 9

тел./факс: 011/3076-301
e-mail: majkajugovica@gmail.com

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 
122, 139 и 140 ст 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018 
- др. закон): 1) да има одговарајуће високо образовање за 
наставника основне школе, педагога или психолога школе 
стечено: на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године. Лице које је 
стекло образовање на студијама другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-

плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
коминују целине и одговарајуће научне, стручне области или 
области педагошких наука мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета. Кандидат треба и: 
2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична 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 да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство РС; 5) да зна српски језик; 6) да има дозволу 
за рад наставника и стручног сарадника; 7) да има најмање 
8 година рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања; 8) да има 
обуку и положен испит за директора установе. Изузетно, ако 
се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим 
образовањем из чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, за директора школе може бити 
изабрано лице које, уз испуњеност осталих горенаведених 
услова, има одговарајуће образовање из чл. 140 став 3 истог 
закона, то јест високо образовање на студијама првог степе-
на (основне академске, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од 3 године или више 
образовање, за наставника основне школе, дозволу за рад 
наставника и стручног сарадника, обуку и положен испит за 
директора установе и најмање десет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да 
приложи: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем високом образовању; оверен препис 
или оверену фотокопију документа о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту; оригинал или оверену 
фотокопију потврде о радном стажу, најмање 8 година рада 
у области образовања (не старију од 6 месеци); оригинал 
или оверену фотокопију уверења надлежног суда да против 
кандидата није покренут кривични поступак: а) доношењем 
наредбе о спровођењу истраге; б) потврђивањем оптужнице 
којој није претходила истрага или в) доношењем решења о 
одређивању притвора пре подношења оптужног предлога - 
за кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о основа-
ма система образовања и васпитања ( не старије од 6 месе-
ци); оригинал или оверену фотокопију уверења надлежне 
службе Министарства унутрашних послова да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из чл. 
139 ст. 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и 
васпитања и за кога није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (не старије од 6 месеци); оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију извода 
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 уколико 
је кандидат претходно обављао функцију директора школе 
и доказ о резултату стручно педагошког надзора школе и 
оцену спољашњег вредновања - фотокопија; оригинал или 
оверену фотокопију лекарског уверења о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са ученицима (не ста-
рије од 6 месеци); оверену фотокопију лиценце за директора 
установе (ако је кандидат поседује); оригинал или оверену 
фотокопију уверења да није правоснажно осуђен за привред-
ни преступ у вршењу раније дужности (подносе га само кан-
дидати који су и раније обављали функцију директора школе 
и не старије од 6 месеци); пријаву на конкурс, са радном био-
графијом и прегледом кретања у служби и предлогом про-
грама рада директора школе. Доказ о знању српског језика, 
на коме се остварује образовно-васпитни рад, доставља само 
кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српс-
ком језику. Кандидат изабран за директора школе који нема 
положен испит за директора дужан је да га положи у року од 
2 године од дана ступања на дужност, у складу са условима 
прописаним законом. Кандидат попуњава пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и одштампан формулар заједно 
са пријавом на конкурс за избор директора и потребном доку-
ментацијом доставља на горенаведену адресу, у затвореној 
коверти, са назнаком „Конкурс за избор директора школе“, 
лично или путем поште. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање, као ни фотокопије 
докумената које нису оверене од стране надлежног органа. 
Достављена документација се не враћа. Министар у року од 
30 дана од дана пријема документације који му је доставио 
Школски одбор врши избор директора и доноси решење о 
његовом именовању, о чему школа обавештава лица која су 
се пријавила на конкурс. Ближе информације могу се добити 
код секретара школе, радним даном од 10.00 до 14.00 часова, 
путем телефона: 011/3076-301.

МШ „СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ“
11000 Београд, Сењачка 31

Наставник соло певања
на одређено време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства ради неге 

детета

Наставник клавира
на одређено време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства ради неге 

детета

Наставник хармонике
на одређено време до повратка запослене са 

неплаћеног одсуства

Наставник виолине
за 50% радног времена, на одређено време 

до повратка запослене са породиљског 
одсуства и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да при-
ложе доказ о одговарајућој стручној спреми, извод из мати-
чне књиге рођених и уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци), у оригиналу или овереној копији. За канди-
дате који уђу у ужи избор обавезна је претходна провера 
психофизичких способности, коју врши Национална служба 
за запошљавање. Изабрани кандидат је дужан да до дана 
заснивања радног односа достави уверење о здравственој 
способности за рад са децом и ученицима. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
Београд, Хаџи Милентијева 62

Наставник информатике и рачунарства
на одређено време до повратка радника са 

неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане 
чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” број 88/17 и 27/18); 1) да имају одго-
варајуће образовање у складу са чланом 140 и 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи (“Службени гласник РС” број 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016 и 2/2017); 2) да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 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 човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 
имају држављанство Републике Србије; 5) да знају српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, а 
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Докази о испуњености 
услова из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, 
а доказ о испуњености услова из тачке 2 пре закључења 
уговора о раду. Уз пријаву на конкурс кандидати поред био-
графије треба да приложе (у оригиналу или оверене копије, 
не старије од шест месеци): диплому о стеченом образо-
вању, уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, доказ о неосуђиваности. Пријаве слати на горена-
ведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања, са 
назнаком „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узимати у разматрање.

ОШ „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ“
Београд, Гаврила Принципа 42

Наставник енглеског језика
са 52% радног времена, на одређено 

време до повратка раднице са трудничког, 
породиљског одсуства и одсуства ради неге 

детета

УСЛОВИ: одговарајуће образовање - стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије), 
по пропису који уређује високо образовање почев од 10. сеп-
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тембра 2005. године или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, а у свему према 
Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника за основне школе и Правилнику о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места за запослене 
(оверена фотокопија дипломе); психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са ученицима (лекарско уверење 
пре закључења уговора о раду); да кандидат 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање (прибавља школа); држављанство Републике 
Србије (уверење о држављанству); да кандидат зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад (уколико је 
диплома стечена на универзитетима ван Републике Србије). 
Кандидати попуњавају и пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају школи на горенаведену адресу, са назна-
ком „За конкурс“. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ ПРИВРЕДНА
АКАДЕМИЈА У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИМЕЊЕНИ 

МЕНАНЏМЕНТ, ЕКОНОМИЈУ И 
ФИНАНСИЈЕ

11000 Београд, Јеврејска 24
тел. 011/2643-390

Наставник за ужу научну област 
Економија и финансирање

на неодређено време или одређено време од 
5 година

Наставник за ужу научну област Страни 
језици (италијански језик)

на одређено време до повратка запослене са 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: прописани Законом о високом образовању, Стату-
том и општим актима Факултета за примењени менанџмент, 
економију и финансије. Пријаве са биографијом и докази-
ма о испуњености услова (оверене копије диплома, списак 
научних и стручних радова и др.), достављају се у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/7158-151, 7158-177

Оглас објављен 3. октобра 2018. године у публикацији 
„Послови“ исправља се у делу који се односи на тачку 1, 
односно назив уже научне области за коју се наставник 
бира, а која исправно треба да гласи: ванредни профе-
сор за ужу научну област Физика честица и поља. Оста-
ли део текста конкурса је непромењен.

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 сарадника у 
настави за област Електротехничко и 

рачунарско инжењерство, ужу стручну 
област Рачунарство и информатика

на одређено време од 1 године
2 изршиоца

Основни послови и задужења радног места сарадника у 
настави су да: у складу са наставним плановима и програ-
мима акредитованих студијских програма струковних сту-
дија, плановима и структуром кратких програма студија и 

програмима 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 прати и 
вреднује њихов рад кроз наставу; учествује и помаже пре-
дметном наставнику у припреми наставног процеса, орга-
низацији и спровођењу утврђених облика провере знања 
(колоквијума, испита и слично); води евиденцију о при-
суству и активностима студената на часовима вежби и дру-
гих облика наставе за које је задужен, прати рад студената; 
стручно се усавршава и похађа мастер студије; учествује у 
припреми и унапређивању наставних метода и материјала 
за студенте; учествује у реализацији истраживачко-развој-
них пројеката; врши надзор над радом радно ангажова-
них сарадника (демонстратора), ангажованих на предмету 
који му је поверен; подноси руководиоцу одговарајућег СП 
месечни извештај о раду, до 5. у наредном месецу за прет-
ходни месец; обавља, по потреби, друге послове из дело-
круга радног места.

УСЛОВИ: подаци о минималним (општим) условима за избор 
у сарадничко звање (запослење на радном месту) сарадни-
ка у настави и подаци о потребној стручној оспособљености, 
знањима и вештинама, односно компетенцијама које ће се 
оцењивати у изборном поступку: а) Минимални (општи) 
услови за избор у звање сарадника у настави: кандидат 
не сме бити правноснажном пресудом осуђиван за кривич-
на дела из члана 72 став 4 Закона о високом образовању; 
кандидат мора имати завршене основне студије у области 
за коју се бира, на акредитованој високошколској установи 
и акредитованом студијском програму у Републици Србији 
или еквивалентан научни, односно стручни назив из научне, 
односно стручне области за коју се бира у звање, стечен у 
иностранству и признат у складу са Законом о високом обра-
зовању; кандидат је основне студије завршио са просечном 
оценом најмање 8; кандидат мора имати статус студента 
на мастер академским студијама, или мастер струковним 
студијама, или специјалистичким струковним студијама, у 
области за коју се бира; кандидат мора поседовати скло-
ности и способност за наставни рад; ако је кандидат лице 
које је раније обављало наставни рад, кандидат мора имати 
позитивну оцену укупног досадашњег наставног, односно 
педагошког рада; ако постоје елементи за оцењивање (ако 
је кандидат лице које је већ било запослено у ВИШЕР), пози-
тивна оцена доприноса развоју наставе и других делатности 
ВИШЕР. б) Подаци о потребној стручној оспособљености, 
знањима и вештинама, односно потребним компетенција-
ма: поред напред набројаних општих услова, кандидат оба-
везно мора поседовати и следећа стручна знања, односно 
следеће компетенције: б1) за извршилачко радно место 
сарадник у настави за област Електротехничко и рачу-
нарско инжењерство, ужу стручну област Рачунарство и 
информатика 1: поседовање знања, вештина и компетен-
ција потребних за рад са следећим програмским језицима: 
PHP, JavaScript, HTML, C и C++; поседовање знања, вешти-
на и компетенција потребних за развој и пројектовање 
сервиса у информационим системима; поседовање знања, 
вештина и компетенција потребних за пројектовање и раз-
вој база података; поседовање примењивих знања, вешти-
на и компетенција везаних за интернет програмирање. б2) 
за извршилачко радно место сарадник у настави за област 
Електротехничко и рачунарско инжењерство, ужу стручну 
област Рачунарство и информатика 2: поседовање знања, 
вештина и компетенција потребних за рад са следећим про-
грамским језицима: Java, Python, PHP, JavaScript, HTML, C, 
C++; поседовање знања, вештина и компетенција потреб-
них за развој и пројектовање сервиса у информационим 
системима; поседовање знања, вештина и компетенција 
потребних за пројектовање и развој база података. Про-
цена испуњености минималних (општих) и посебних усло-
ва (поседовања потребне стручне оспособљености, знања 
и вештина, односно компетенција) за избор у сарадничко 
звање из овог конкурса, вршиће се на основу доказа које 
кандидати прилажу уз пријаву на конкурс, као и на основу 
евентуалног усменог интервјуа. Пријаве на овај конкурс се 
могу поднети најкасније у року од седам дана, рачунајући од 
дана објављивања овог конкурса у публикацији Национал-
не службе за запошљавање „Послови”. Пријаве на конкурс 
се могу предати лично, искључиво радним данима (поне-
дељак - петак) од 10 до 16 часова или послати путем поште, 
на горенаведену адресу. 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 кон-
курс, као и пријаве на овај конкурс уз које нису приложе-
ни сви потребни докази, биће одбачене. Лице задужено за 
давање обавештења о конкурсу: Горан Пантић, телефон: 
011/395-0034, канцеларија 002, Војводе Степе 283, Вождо-
вац, Београд, радним данима (понедељак - петак) од 11 до 
16 часова. Пријава на овај конкурс мора обавезно да садр-
жи податке о сарадничком звању (односно радном месту) 
на које кандидат конкурише (сарадник у настави за област 
Електротехничко и рачунарско инжењерство, ужу струч-
ну област Рачунарство и информатика 1 или сарадник у 
настави за област Електротехничко и рачунарско инжењер-
ство, ужу стручну област Рачунарство и информатика 2) и 

податке о кандидату (име и презиме, адреса пребивалишта 
односно боравишта, контакт телефон кандидата, адреса 
електронске поште ако је кандидат поседује), а уз пријаву се 
обавезно достављају и следећи докази: уверење надлежног 
органа (МУП) о неосуђиваности (за кривична дела из чла-
на 72 став 4 Закона о високом образовању), не старије од 
месец дана. Уколико кандидату уверење о неосуђиваности 
не буде издато до затварања овог конкурса, кандидати при-
ликом пријаве на конкус достављају потврду да су поднели 
захтев за издавање тог уверења, док уверење о неосуђи-
ваности морају доставити најкасније до дана заснивања 
радног односа; оверене фотокопије високошколских испра-
ва о стеченом степену потребног, односно одговарајућег 
високог образовања, који је прописан као услов за избор 
у сарадничко звање за које се конкурише; 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 сарадника у настави статус 
студента на одговарајућим мастер или специјалистичким 
студијама); извод из матичне књиге рођених (или оверену 
фотокопију); уверење о држављанству (или оверену фото-
копију); радна биографија (CV) и одговарајуће доказе који 
потврђују наводе из биографије; ако је кандидат лице које 
је раније обављало наставни рад, одговарајући доказ да 
кандидат поседује позитивну оцену укупног досадашњег 
наставног, односно педагошког рада (потврда образовне 
установе на којој је кандидат обављао досадашњи настав-
ни, односно педагошки рад, резултати студентских анкета 
и слично); одговарајуће доказе о поседовању посебних 
стручних знања, односно компетенција, које су прописане 
као услов за избор у сарадничко звање за које се конку-
рише, ако такви докази постоје (сертификати и слично). 
Подаци о месту и дану када се очекује да ће започети про-
вера оспособљености, знања и вештина, односно компетен-
ција кандидата у изборном поступку, ако се таква провера 
буде спроводила: ако се таква провера буде спроводила, 
провера оспособљености, поседовања тражених знања и 
вештина, односно компетенција кандидата ће се спровести 
путем усменог интервјуа, који ће се одржати 18. октобра 
2018. године или касније, у просторијама ВИШЕР. Канди-
дат који поднесе благовремену, уредну и потпуну пријаву 
на овај конкурс и за кога се, на основу доказа приложених 
уз пријаву на овај конкурс, утврди да испуњава услове за 
избор у звање у погледу кога конкурише, накнадно ће бити 
обавештен о тачном времену одржавања интервјуа.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЦВИЈИЋ”

11060 Београд, Данила Илића 1
тел. 011/2764-558 

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2018/2019. године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; савладан програм 
обуке за педагошког асистента; да кандидат 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: попуњен 
пријавни формулар који се налази на званичној страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; крат-
ке биографске податке; доказ да говори српски и ромски 
језик, доказ о стручној спреми (оверена копија дипломе, 
сертификат издат од стране Министарства просвете науке 
и технолошког развоја о завршеној уводној обуци за педа-
гошког асистента), уверење о неосуђиваности издато од 
МУП-а, уверење о држављанству, извод из матичне књи-
ге рођених. Доказ који се односи на психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом подноси се при-
ликом пријема у радни однос. Пријаве се подносе на адре-
су установе, а ближе информације се могу добити на број 
телефона: 011/2764-558. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

Наука и образовање

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА



Бесплатна публикација о запошљавању 3110.10.2018. |  Број 798 |   

ОСНОВНА ШКОЛА
„ОЛГА ПЕТРОВ“ 

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

Наставник математике
на одређено време до повратка запослене са 

боловања

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема на основу члана 140 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, 88/2017, 27/18 - др.закон); општи услови из 
Закона о раду („Сл. гласник РС“ 24/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17), посебни услови из Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“ 88/2017, 27/18 - др. 
закон) и Правилника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018). Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи: пријавни формулар 
са сајта Министарства просвете, биографију, копију дипло-
ме о завршеном одговарајућем образовању, копију уверења 
о држављанству, копију извода из матичне књиге рођених, 
уверење о неосуђиваности. Конкурс спроводи Конкурсна 
комисија коју именује директор школе. Рок за за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће узимати у обзир. Пријаву треба послати на горенаве-
дену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе и путем телефона: 011/6300-471.

ОШ „АЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ“
11194 Београд - Рушањ, Школска 7

тел. 011/8000-406

Наставник српског језика
на одређено време

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла наставника 
српског језика може бити примљен кандидат који испуњава 
следеће услове: поседује одговарајућег образовање: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије), и 
то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
(2) студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; да посе-
дује психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 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 човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: попуњен пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, са одштампаним 
пријавним формуларом; доказ о држављанству Републике 
Србије (уверење о држављанству и извод из матичне књиге 
рођених); оверен препис или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; оверен препис или оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу (осим за приправнике и друга лица која 
могу засновати радни однос без положеног одговарајућег 
испита); доказ о знању језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Одлуку о избору кандидата доноси Кон-
курсна комисија након обављеног разговор са кандидатима 
који испољавају прописане услове и доноси решење о избо-
ру кандидата у року од осам дана од дана обављеног раз-
говора са кандидатима. Пријаве треба послати на горенаве-
дену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе и путем телефона: 011/8000-406.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ПТТ ШКОЛА

11000 Београд, Здравка Челара 16

Оглас објављен у публикацији „Послови” дана 
20.06.2018. године, поништава се за радно место 
наставника математике, на одређено време преко 60 
дана до повратка стално запослене са породиљског 
одсуства. У осталом делу оглас остаје непромењен.

СРЕДЊА ШКОЛА БАРАЈЕВО
Барајево, Светосавска 4а

тел. 011/8300-426, 8300-206

Наставник српског језика и 
књижевности

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 94% радног 

времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове у складу 
са чланом 139, у погледу образовања морају да поседу-
ју одговарајуће образовање у складу са чл. 140, 142, 143 
и члана 144 став 1 и 2 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник“, број 88/17) и 
Правилником о степену и врсти образовања наставника 
из општеобразовних предмета, стручних сарадника и вас-
питача у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“ број 8/15 и 11/16). Остали услови: одговарајуће 
образовање у складу са чл. 140, 142, 143 и чланом 144 и 
то: 1) на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплиниране, мултидисциплиниране, 
трансдисциплиниране студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснаж-
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 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 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. У скла-
ду са чланом 155 Закона о основама система образовања 
и васпитања, кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, а 
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Потпуном пријавом сма-
тра се пријава која садржи: попуњен и одштампан пријавни 
формулар на званичној страници Министарства просвете, 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, доказ да канидат има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ (ори-
гинал или оверена фотокопија потврде - уверење одгова-
рајуће високошколске установе о броју остварених бодова, 
односно положеним испитима из психологије и педагогије 
или оверена копија уверења о положеном стручном испи-
ту, односно испиту за лиценцу), за оне који ово образовање 
поседују; за оне који га не поседују, Закон по члану 142 став 
2 дозвољава да је ово образовање наставник обавезан да 
стекне у року од једне, а највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу; 
уверење из казнене евиденције МУП-а (оригинал или ове-
рена фотокопија); да лице није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 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 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; 
оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије 
од 6 месеци), доказ одговарајуће високошколске устанве 
о познавању језика на којем се изводи образовно-васпит-

ни рад, уколико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику (оригинал или оверена фотокопија), ове-
рену фотокопију извода из матичне књиге рођених. Доказ 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
да децом и ученицима изабрани кандидат ће доставити 
пре закључења уговора о раду. Избор се врши у складу са 
Законом о основама система образовања и васпитања. У 
поступку одлучивања о избору, кандидати изабрани у ужи 
избор биће упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања. Пријаве доставити лично или слати 
на наведену адресу. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Краљице Марије 16

Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Отпорност конструкција

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VII/1 степен стручне 
спреме и други услови утврђени чланом 84 Закона о висо-
ком образовању и чланом 120 Статута Машинског факул-
тета. Уз пријаву на конкурс доставити у писаној форми: 
биографију, оверене копије диплома стечених у земљи или 
решења о признавању страних високошколских исправа о 
одговарајућој стручној спреми, списак радова и сепарате 
објављених радова и потписану Изјаву о изворности (пре-
узети са сајта Машинског факултета, линк: http://www.mas.
bg.ac.rs/_media/fakultet/izbori-u-zvanja/izbor-zvanje-izvornost-
obrazac5.doc). Биографију и списак радова доставити и у 
електронском запису. Пријаве доставити на адресу: Машин-
ски факултет, Краљице Марије 16, 11120 Београд 35, соба 
121, у року од 15 дана од дана објављивања конкурсa.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА

Београд, Бранкова 17

Наставник у звању предавача за ужу 
стручну област Графичка технологија

Наставник у звању вишег предавача за 
ужу стручну област Материјали

Наставник у звању вишег предавача за 
ужу стручну област Примењена хемија

УСЛОВИ: Поред општих услова које предвиђа Закон о раду 
(„Сл. гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 31/12 и 75/14), 
кандидати треба да имају одговарајући академски назив: у 
звање предавача може бити изабрано лице које има академ-
ски назив магистар, односно најмање стручни назив специја-
листе академских студија; у звање вишег предавача може 
бити изабрано лице које има научни назив доктора наука, 
односно уметнички назив доктора уметности. Избор настав-
ника у звање предавача врши на одређено време у трајању 
од 5 година. Избор наставника у звање вишег предавача 
врши на одређено време у трајању од 5 година. Уз пријаву 
на конкурс учесници конкурса су дужни да поднесу: биогра-
фију са свим битним подацима: лични подаци: име, прези-
ме; подаци о рођењу (дан, месец, година, општина и место 
рођења), држављанству; о постигнутим степенима образо-
вања (наводе се сви навршени нивои образовања); 1. назив 
установе на којој су студије завршене, место и датум завршет-
ка, одсек, смер, студијски програм, назив завршног рада, име 
и презиме ментора, ужа научна, стручна односно уметничка 
област; 2. податке о датуму и месту нострификације дипломе 
стечене у иностранству (ако је било која диплома из тачке 
1 ове тачке стечена у иностранству), називу установе која је 
извршила нострификацију; датуму и месту где је нострифи-
кација стечена, називу установе у којој је стечена; 3. податке 
о научноистраживачком, уметничком, стручном и професио-
налном доприносу за: техничко-технолошке науке: научни 
и стручни радови објављени у међународним и домаћим 
часописима; радови штампани у зборницима са научних и 
стручних скупова; монографија, уџбеник, прегледни чла-
нак, збирка задатака, практикум, патенти, нови производи 
или битно побољшани постојећи производи; нове биљне 
врсте, нове врсте стоке и нове технологије, професионално 
(научноистраживачко, уметничко и стручно), усавршавање 
знања и вештина. Напомена: моле се кандидати да биограф-
ске податке и податке о научноистраживачком, уметничком, 
стручном и професионалном доприносу, осим у штампаној 
форми доставе и на CD-у. 4. Податке о доприносу у наста-
ви: о унапређењу образовног процеса:руковиђење развојем 
или учествовање у развоју студијског програма, унапређење 
студијског програма, рад са наставним подмлатком, развој 
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лабораторија, примена система менаџмента квалитетом у 
образовном процесу, унапређењу система менаџмента ква-
литетом у циљу унапређења образовног процеса, о наставној 
делатности: увођењу нових наставних метода; напредовању 
студената (пролазност, просечна оцена); руковођење заврш-
ним радовима; обезбеђењу литературе за учење: основни 
уџбеник, поглавље у основном уџбенику, помоћни уџбеник, 
ауторизована скрипта, практикум, видео туторијали, рецен-
зија уџбеника и помоћних уџбеника; усавршавању педагош-
ких вештина; 5. податке о доприносу стручној, академској 
и широј заједници: уџбеник издат од стане или за потребе 
других високошколских установа; поглавље у уџбенику изда-
том од стране или за потребе других високошколских устано-
ва; помоћни уџбеник издат од стране или за потребе других 
високошколских установа; резензија уџбеника и помоћних 
уџбеника издатих од стране или за потребе других високош-
колских установа; руковођење стручних пројеката за потребе 
привредних субјеката и шире заједнице; учешће у стручним 
пројектима за потребе привредних субјеката и шире зајед-
нице; рад објављен у стручном часопису, рад у међународ-
ним стручним организацијама; рад у националним стручним 
организацијама; награде и признања за научни, стручни и 
уметнички рад у земљи и иностранству; уводна предавања 
на конференцијама и друга предавања по позиву; чланства 
у одборима међународних научних конференција и одбо-
рима научних друштава; чланства у уређивачким одборима 
часописа, уређивање монографија, рецензије научних радо-
ва и пројеката; организација научних скупова; руковиђење 
научним пројектима, потпројектима и задацима; руковиђење 
научним и стручним друштвима; акртивности у комисијама и 
телима Министарства просвете и телима других министарста-
ва везаних за научну и просветну делатност; позитивна цити-
раност кандидатових радова- по цитату (без аутоцитата). 2. 
Библиографија објављених радова и литературе за учење 
- припремљена и написана по општим библиографским 
принципима, односно упутствима за цитирање литературе у 
научном часопису и то по врсти радова. 3. Доказе: извод из 
матичне књиге рођених, извод из књиге венчаних(ако је кан-
дидат ступањем у брак променио личне податке), уверење о 
држављанству РС, све у овереној фотокопији; диплому или 
решење о нострификацији дипломе стечене у иностранству, у 
овереној фотокопији, ако кандидату до тренутка подношења 
пријаве није издата диплома, подноси се уверење о завр-
шетку студија у овереној фотокопији, осим за нострифика-
цију дипломе; доказе о изборима у наставно и научно звање, 
ако је кандидат био биран у наставно и научно звање; копије 
импресума, односно каталога са изложби објављених радо-
ва; сертификате, потврде, уврење и друге исправе издате од 
научних, стручних и других надлежних организација, орга-
низатора научних, стручних и уметничких скупова, органи-
затора пројеката научних, стручних и уметничких часописа, 
високошколских установа за сваки податак наведен у пријави 
и који се односи на научноистраживачки, уметнички, стручни 
и професионални допринос, допринос у настави; допринос 
стручној, академској и широј заједници; друге доказе за које 
учесник конкурса сматра да су битни. Пријаве се подносе у 
року од 15 дана од дана ојављивања на адресу: Висока школа 
струковних студија - Београдска поитехника, 11000 Београд, 
Катарине Амброзић 3. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у обзир и разматрати.

ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“
11276 Јаково, Бољевачка 2

тел. 011/8416-439

Наставник информатике и рачунарства
са 35% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа 
кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане 
одредбама чл. 139, 140, 142 и 144 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017 и 
27/18 - др. Закон) и Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи.

ОСТАЛО: Поред пријавног формулара који се налази на 
сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
кандидати треба да доставе оверене фотокопије докумена-
та (не старије од 6 месеци) којима доказују да испуњавају 
услове конкурса (диплому о стеченом стручном образо-
вању, лиценцу - уверење о положеном стручном испиту, 
уверење да нису осуђивани и да се не води истрага, уве-
рење о држављанству РС, извод из матичне књиге рође-
них, доказ о образовању из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина). Доказ о здравственој способности 
доставља кандидат који буде изабран, пре закључивања 
уговора о раду. Рок за подношење пријаве је 8 дана од 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
узимати у обзир. Пријаве на конкурс слати на горенаведену 
адресу, са назнаком: „За конкурс“. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДА ОБРАДОВИЋ КАМЕНИ“
11070 Нови Београд, Добановачка 2а

тел. 011/2154-975, 011/2155-476

Педагошки асистент
на одређено време од једне године, односно 

до 31.08.2019. године

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено 
лице под условима прописаним члановима 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/2017) и под условима прописаним Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 
3/2017). Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају школи, и то: оверену копију дипломе 
о одговарајућем образовању, уверење о држављанству 
Републике Србије и извод из матичне књиге рођених, доказ 
о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 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, утврђено 
дискриминаторно понашање. Рок за достављање пријавног 
формулара са наведеном документацијом је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Конкурс 
спроводи Конкурсна комисија коју именује директор школе. 
Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у 
радни однос у року од 8 дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од 
8 дана упућују се на психолошку процену способности за 
рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступака. Кон-
курсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способности за рад 
са ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кан-
дидатима са листе и доноси решење о избору кандидата у 
року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандида-
тима. Пријавни формулар са документацијом доставити на 
адресу школе: Основна школа „Влада Обрадовић Камени“, 
Нови Београд, Добановачка 2а.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ТРЕШЊИН ЦВЕТ“

11070 Нови Београд, Трешњиног цвета 9
e-mail: vrtictresnjincvet@gmail.com

Васпитач за узраст 3-7 година
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: дипломирани васпитач, васпитач; VII, VI степен 
стручне спреме, радно искуство од 6 месеци. Пробни рад 1 
месец. Обезбеђена исхрана.

Медицинска сестра - васпитач, рад у 
јаслицама

на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра - 
васпитач, радно искуство од 6 месеци. Пробни рад 1 месец. 
Обезбеђена исхрана. 

ОСТАЛО: Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс 
слати на имејл: vrtictresnjincvet@gmail.com.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450

тел. 011/3974-349

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 03.10.2018. 
године исправља се тако што треба да гласи: редовни 
професор за ужу научну област Фармацеутска-медицин-
ска хемија и структурна анализа. Остали део конкурса 
остаје непромењен.

БОР

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12

Универзитетски сарадник у звању 
асистента за ужу научну област Хемија, 

хемијска технологија и хемијско 
инжењерство

на одређено време, изборни период од 3 
године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и Ста-
тутом Техничког факултета, као и Правилником о стицању 
звања и заснивању радног односа универзитетских настав-
ника и сарадника на Техничком факултету, кандидат треба 
да испуњава и следеће посебне услове за рад: VII/1 степен 
стручне спреме, мастер инжењер технологије, дипломирани 
инжењер технологије и уписане докторске академске сту-
дије студијског програма технолошко инжењерство. Остали 
услови утврђени су одредбом члана 84 Закона о високом 
образовању („Сл. гласник РС”, бр 88/2017) и члана 109 Ста-
тута Техничког факултета у Бору.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс неопходно је доставити 
доказе о испуњености услова конкурса: биографија, спи-
сак радова, копиране стране научних и стручних радова, 
диплома о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, потврда надлеж-
ног органа непостојања сметње из члана 75 став 4 Закона 
о високом образовању (Сектор аналитике Полицијске упра-
ве МУП-а) - документа у оригиналу или овереном препису. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматра-
не. Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова 
конкурса достављају се на горенаведену адресу. Рок за 
пријаву по конкурсу је 15 дана од дана објављивања.

ЧАЧАК

МУЗИЧКА ШКОЛА
„Др ВОЈИСЛАВ ВУЧКОВИЋ”

32000 Чачак, Цара Душана 25
тел. 032/322-282, 032/311-108

Професор италијанског језика
за 44% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

Стручни сарадник - педагог
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајући степен стручне спреме у складу са 
чланом 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, 88/2017) и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/2013). Поред 
одговарајућег високог образовања стеченог на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије), по пропису који уређује високо образовање почев од 
10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10.09.2005. године, кандидат мора да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова; наставник који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образо-
вање из чл. 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања; држављанство РС; да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања 
и васпитања.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз потписану пријаву 
доставе и: краћу биографију са адресом и контакт телефо-
ном, фотокопију личне карте (или очитану личну карту), 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, доказ да имају образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова (потврда - уверење одгова-
рајуће високошколске установе о броју остварених бодова, 
односно положеним испитима или оверена копија уверења 
о положеном стручном испиту, односно испиту за лицен-
цу), уверење о држављанству (не старије од шест месе-
ци), извод из матичне књиге рођених (на новом обрасцу). 

Наука и образовање
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Документа се достављају у овереној копији и иста се по 
окончању конкурса не враћају кандидатима. Лекарско уве-
рење о поседовању психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. У поступку одлу-
чивања о избору кандидата конкурсна комисија ће изврши-
ти ужи избор кандидата који ће бити упућени на претходну 
проверу психофизичких способности коју врши надлежна 
служба за запошљавање, применом стандардизованих 
поступака. Пријаве слати на адресу школе, у року од 8 дана 
од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити узете у разматрање.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„Др ВОЈИСЛАВ ВУЧКОВИЋ”

32000 Чачак, Цара Душана 25
тел. 032/322-282, 032/311-108

Професор виолончела
за 50% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

УСЛОВИ: одговарајући степен стручне спреме у складу са 
чланом 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, 88/2017) и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/2013). Поред 
одговарајућег високог образовања стеченог на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије), по пропису који уређује високо образовање почев од 
10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10.09.2005. године, кандидат мора да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова; наставник који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образо-
вање из чл. 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања; држављанство РС; да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс 
доставе: потписану пријаву на конкурс, краћу биографију са 
адресом и контакт телефоном, фотокопију личне карте (или 
очитану личну карту), оверен препис или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању, доказ да кандидат 
има образовање из психолошких, педагошких и методичких 
диисциплина стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова 
(потврда - уверење одговарајуће високошколске установе 
о броју остварених бодова, односно положеним испитима 
или оверена копија уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу), уверење о држављанству (не 
старије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених 
(на новом обрасцу). Документа се достављају у овереној 
копији и иста се по окончању конкурса не враћају кандида-
тима. Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученицима дос-
тавља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. У 
поступку одлучивања о избору кандидата Конкурсна коми-
сија ће извршити ужи избор кандидата који ће бити упуће-
ни на претходну проверу психофизичких способности коју 
врши надлежна служба за запошљавање, применом стан-
дардизованих поступака. Пријаве слати на адресу школе, 
у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

ОШ „ПРЕЉИНА”
32212 Прељина, Драгана Бојовића 31

тел./факс: 032/381-005
www.osnovnaskolapreljina.org.rs

e-mail: os.preljina@mts.rs

Наставник српског језика
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

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 обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној 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 конкурише; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик и језик на ком 
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства (налази се на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја у делу 
„Ново на сајту”) и уз одштампан пријавни формулар дос-
тављају школи следећу документацију: оверену фотокопију 
дипломе; уверење о држављанству (оригинал или оверену 
фотокопију); извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверену фотокопију); доказ о знању српског језика и 
језика на којем се остварује образовно-васпитни рад у шко-
ли се доставља само уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику или на језику на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад; доказ да кандидат 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (уверење издаје МУП); уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду.

ОСТАЛО: У поступку одлучивања о избору наставника и 
стручног сарадника Конкурсна комисија утврђује испуње-
ност 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 способ-
ности (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 конкурса у 
публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће бити разматране.

ЈАГОДИНА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БАМБИ“
35250 Параћин, Николе Пашића 33

тел. 035/561-091

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 
139, 140 став 1 став 2 став 3 и чланом 122 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017) и Правилником о ближим условима за избор 
директора установа образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 108/2015), тј. - да има одговарајуће образовање: 1) 
ако је стекао високо образовање за васпитача или стручног 
сарадника на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије) по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. године, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године и има најмање пет година рада у 
установи након стеченог одговарајућег образовања; 2) 
ако је стекао високо образовање за васпитача на студија-
ма првог степена (основне академске, односно струковне 
студије), студијама у трајању од три године или вишим 
образовањем и има најмање десет година рада у предш-
колској установи на пословима васпитања и образовања 
након стеченог одговарајућег образовања, да има дозво-
лу за рад васпитача, педагога или психолога (лиценцу или 
стручни испит); да има обуку и положен испит за директора 
установе (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); 
да има најмање десет година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 

образовања; да 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 човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да 
није правноснажно осуђен за привредни преступ у вршењу 
раније дужности; да има држављанство Републике Србије; 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидат за директора не може да оствари предност при-
ликом избора ако је у току избора утврђено да је против 
њега покренут кривични поступак доношењем наредбе о 
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није 
претходила истрага или доношењем решења о одређивању 
притвора пре подношења оптужног предлога - за кривич-
на дела из става 4 члана 7 Правилника о ближим услови-
ма за избор директора установа образовања и васпитања. 
Директор се бира на период од четири године. Кандидат 
попуњава пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштампаним форму-
ларом доставља установи. Уз пријаву на конкурс кандидати 
подносе: радну биографију; уверење о држављанству РС 
(оригинал или оверена копија, не старије од шест месеци); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
копија); диплома о стеченом одговарајућем образовању 
(оригинал или оверен препис/фотокопија); уверење о поло-
женом испиту за лиценцу, односно стручном испиту (ори-
гинал или оверен препис/фотокопија); уверење надлежног 
суда да против кандидата није покренут кривични поступак 
и да није покренута истрага; уверење издато од надлеж-
не полицијске управе о казненој евиденцији за кривична 
дела из члана 139. став 1 тачка 3) Закона о основама сис-
тема образовања и уверење Привредног суда да кандидат 
није правноснажно осуђен за привредни преступ у вршењу 
раније дужности (сва три уверења - оригинал или оверена 
фотокопија, не старија од шест месеци), доказ о најмање 
десет година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања 
(потврду о радном стажу); уверење о о положеном испи-
ту/ лиценци за директора установе (оригинал или оверен 
препис/ фотокопија - пријава која не буде садржала уве-
рење о положеном испиту за директора неће се сматра-
ти непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да у 
законском року положи испит за директора; доказ о знању 
српског језика, односно језика на коме се остварује васпит-
но-образовни рад у обавези су да доставе само кандидати 
који образовање нису стекли на српском језику, а доказује 
се потврдом одговарајуће високошколске установе да је 
кандидат положио испит из српског језика (оригинал или 
оверена фотокопија); уколико се на конкурс пријави лице 
које је претходно обављало дужност директора установе, 
дужно је да достави оверену фотокопију доказа о резултату 
стручно - педагошког надзора школе и оцену спољашњег 
вредновања. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима доставља изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о међусобним правима 
и обавезама. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаве са доказима о испуњавању услова подносе се на 
горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за директора 
школе“, у затвореним ковертама или лично код секретара 
школе, од 9 до 13 часова. Ближа обавештења могу се доби-
ти у кадровској служби установе и путем телефона, број: 
035/561-091.

МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА 
ШКОЛА

35250 Параћин, Бранка Крсмановића бб
тел. 035/563-445

Наставник електрогрупе предмета
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

Наставник електрогрупе предмета
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, за 50% радног 

времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да 
има одговарајуће високо образовање у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
стечено на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: 1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
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предмета; 2) 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; или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не и у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада електротехника („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 8/15, 11/16, 2/17, 8/17, 
4/18 и 13/18); да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да има држављан-
ство Републике Србије; 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 човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар који 
се налази на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја РС и одштампан и 
попуњен пријавни формулар достављају школи заједно са 
потребном документацијом. Уз пријаву на конкурс кандида-
ти треба да приложе: биографију, оверену копију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању или уверења о сте-
ченом одговарајућем образовању ако диплома није издата 
(кандидат који има високо образовање стечено на студија-
ма другог степена доставља оверену копију дипломе другог 
степена и оверену копију дипломе основних академских, 
односно основних струковних студија), уверење надлежне 
полицијске управе да није правоснажно осуђиван за кри-
вична дела прописана чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о 
основама система образовања и васпитања (уверење треба 
да буде издато након расписивања конкурса), оригинал или 
оверену копију уверења о држављанству Републике Србије 
(не старије од шест месеци), оригинал или оверену копију 
извода из матичне књиге рођених (не старији од шест месе-
ци), доказ да зна српски језик (овај доказ доставља само 
кандидат који одговарајуће високо образовање није стекао 
на српском језику). Пријаве и документацију доставити у 
затвореној коверти, лично или поштом на адресу школе, са 
назнаком „За конкурсну комисију”. Рок за пријаву на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
35250 Параћин

тел. 035/563-294

Наставник математике
са 33% радног времена, на одређено време 

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

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 академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије): (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) 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; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; лице из тачке 1) подтачка (2) одељка „Услови” мора 
да има завршене студије првог степена из научне односно 
стручне области за одговарајуће 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 психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 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 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 човечности и 

других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у скла-
ду 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 формулар (налази се на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја - део Ново на сајту), кратку биогра-
фију, оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спре-
ми или уверење о стеченом високом образовању, уверење 
о држављанству (оригинал или оверену фотокопију), извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотоко-
пију), уверење о неосуђиваности, лекарско уверење (при-
лаже кандидат који буде изабран по конкурсу, пре закљу-
чења уговора о раду), доказ о знању српског језика (уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српском језику). 
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује дирек-
тор 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 
запошљавања применом стандардизованих поступака. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови” Националне службе за запошља-
вање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријавни формулар са документацијом слати 
препорученом поштом или доставити лично у секретаријат 
школе, у затвореној коверти, са назнаком: „За конкурсну 
комисију” на адресу: ОШ „Ђура Јакшић“.

КИКИНДА

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“
23300 Кикинда, Београдска 8

тел. 0230/423-520

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139 и 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018), као и Правилни-
ка 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). Члан 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања прописује услове за пријем 
у радни однос, односно да у радни однос у установи може 
да буде примљено лице под условима прописаним законом, 
и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психич-
ку, 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 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; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 
1 овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова из 
става 1. тач. 1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Чланом 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпитања про-
писано је да наставник, васпитач и стручни сарадник јесте 
лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и 
то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
(2) студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице 
из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има 
завршене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предмета. 
Правилником о 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) прописани су степен и 
врста образовања за извођење наставе и других облика 
образовно-васпитног рада на радном месту наставник раз-
редне наставе ), и то: професор разредне наставе, профе-
сор педагогије са претходно завршеном педагошком акаде-
мијом или учитељском школом, професор разредне наставе 

и енглеског језика за основну школу, мастер учитељ, дипло-
мирани учитељ - мастер, професор разредне наставе и 
ликовне културе за основну школу.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да достави: доказ да 
поседује одговарајуће образовање (оверену фотокопију 
дипломе); да је држављанин Републике Србије (уверење о 
држављанству РС - оригинал или оверена фотокопија, не ста-
рије од шест месеци); 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 кри-
вична 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 да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење из 
МУП-а, не старије од шест месеци); доказ да зна српски језик 
и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад, однос-
но српски језик (диплома издата и стечена на српском језику 
или уверење одговарајуће високошколске установе да је лице 
положило испит из српског језика са методиком, оригинал 
или оверена фотокопија). Напомена: доказ да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима - доставља изабрани кандидат пре закључења угово-
ра о раду. Након истека рока за достављање пријава није 
могуће достављање доказа о испуњености услова. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Школа није у обавези да враћа конкурсну документацију. У 
складу са чланом 155 став 1 и 2 у вези са чланом 154 став 2 
Закона о основама система образовања и васпитања, канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају 
установи. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на 
разговор. Пријава на конкурс обавезно садржи податке о рад-
ном месту на које кандидат конкурише и податке о кандидату 
(име и презиме, адреса пребивалишта односно боравишта, 
контакт телефон кандидата, адреса електронске поште ако је 
кандидат поседује). Пријаве доставити лично или поштом на 
горенаведену адресу.

КРАГУЈЕВАЦ

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

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

Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Примењена информатика 

у инжењерству
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских академских студија из области 
машинског инжењерства који је завршио основне академ-
ске студије са просечном оценом најмање 8 и мастер ака-
демске студије са просечном оценом најмање 8 или је завр-
шио основне студије по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године са просечном 
оценом најмање 8; кандидат морад да има просечну оце-
ном најмање 8,5 из предмета уже научне области за коју се 
кандидат бира; кандидат мора да поседује активно знање 
енглеског. Општи предуслов: кандидат мора да испуњава 
општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чла-
ном 72 ставом 4 Закона о високом образовању. Кандидати 
поред општих услова треба да испуњавају и услове пред-
виђене одредбама Закона о високом образовању, Статутом 
Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу и 
Правилника о ближим условима за избор у звање сарадника 
Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је доставити: 
оверену фотокопију личне карте или очитану личну кар-
ту, потврду да је кандидат студент докторских студија из 
области машинског инжењерства, оргинал или оверену 
фотокопију дипломе или уверења о завршеним претходним 
нивоима студија, уверење о положеним испитима на прет-
ходним нивоима студија, уверење о положеним испитима 
на докторским студијама, за кандидате који су у радном 
односу на Факултету инжењерских наука обавезно је доста-
вити оцену педагошког рада; биографију, списак стручних 
и научних радова, као и саме радове, уверење надлежног 
органа да кандидат није осуђиван за кривично дело и друге 
доказе којима се доказује испуњавање општих и посебних 
услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у обзир. Пријаве кандидата са прилозима доставити 
на адресу: Факултет инжењерских наука, 34000 Крагујевац, 
Сестре Јањић 6, са назнаком радног места за које се конку-
рише и уже научне области. Конкурс остаје отворен 15 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови” и на интер-
нет страници Универзитета у Крагујевцу.

Наука и образовање
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УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223 

Сарадник у настави за ужу научну 
област Програмирање

у Институту за математику и информатику 
Факултета, на одређено 1 година, са 30% 

радног времена

УСЛОВИ: ниво 6.2 НОКС-а, дипломирани информатичар са 
укупном просечном оценом најмање 8 на студијама првог 
степена и уписане мастер академске или специјалистичке 
студије уже научне области за коју се бира. Остали усло-
ви утврђени су Законом о високом образовању („Сл. глас-
ник РС” 88/17 и 27/18 - други закон), Статутом Факултета 
и Правилником о систематизацији послова и радних зада-
така Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата.

ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да испуња-
вају и посебне услове прописане законом и наведеним 
општим актима. Уз пријаву неопходно је доставити биогра-
фију са подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију 
дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми и списак 
и сепарате објављених радова, односно радова за који посе-
дују потврду да су прихваћени за објављивање до момен-
та пријаве на конкурс. Кандидати су такође дужни да уз 
пријаву на конкурс доставе и одговарајуће доказе надлеж-
них органа поводом чињенице да нису правоснажном пре-
судом осуђени за кривично дело против полне слободе, 
фалсификовања исправе коју издаје високошколска уста-
нова или примања мита у обављању послова у високош-
колској установи. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223 

Доцент за уже научне области Органска 
хемија и Настава хемије

у Институту за хемију Факултета, на 
одређено време 5 година

УСЛОВИ: ниво 8 НОКС-а, докторат из области хемијских нау-
ка. Остали услови утврђени су Законом о високом образо-
вању („Сл. гласник РС” 88/17 и 27/18 - други закон), Статутом 
Универзитета у Крагујевцу, Правилником о ближим услови-
ма и поступку за избор у звање наставника Универзитета у 
Крагујевцу, Статутом Факултета, Правилником о условима за 
избор наставника Факултета и Правилником о систематиза-
цији послова и радних задатака Факултета, у складу са којима 
ће бити извршен избор пријављених кандидата.

ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да испуња-
вају и посебне услове прописане законом и наведеним 
општим актима. Уз пријаву неопходно је доставити биогра-
фију са подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију 
дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми и списак 
и сепарате објављених радова, односно радова за који посе-
дују потврду да су прихваћени за објављивање до момента 
пријаве на конкурс. Кандидати су такође дужни да уз пријаву 
на конкурс доставе и одговарајуће доказе надлежних органа 
поводом чињенице да нису правоснажном пресудом осуђе-
ни за кривично дело против полне слободе, фалсификовања 
исправе коју издаје високошколска установа или примања 
мита у обављању послова у високошколској установи. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб

тел. 034/500-125, 500-126

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу уметничку област 

Хармоника
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: доктор уметности са најмањом просечном оценом 
8 (на свим нивоима студија), односно најмање три године 
педагошког искуства на високошколској установи и више 
уметничких остварења у уметничкој области или високо 

образовање мастер академских студија и уметничка дела 
која представљају самосталан допринос уметности, непо-
стојање сметње из чл. 72 ст. 4 Закона о високом образовању 
и остали општи, обавезни, изборни и посебни услови који су 
предвиђени чл. 74 и чл. 75 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18-3 (др. закон), Статутом 
Универзитета у Крагујевцу, Статутом Филолошко-уметнич-
ког факултета у Крагујевцу, Законом о раду („Сл. гласник 
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/2017 
- одлука УС и 113/2017), Правилником о начину и поступ-
ку заснивања радног односа и стицању звања наставника 
Универзитета у Крагујевцу (бр. II-01-52 од 09.01.2017. годи-
не), Одлуком о изменама и допунама Правилника о начи-
ну и поступку заснивања радног односа и стицању звања 
наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-305/5 од 
26. 4. 2018) - www.kg.ac.rs и другим актима Факултета и Уни-
верзитета у Крагујевцу.

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава на 
конкурс, биографија и стручна биографија, оверене копије 
диплома свих нивоа студија, фотокопија личне карте и очи-
тана лична карта, потврда надлежног органа (полицијске 
управе) да кандидат није осуђиван за кривична дела пред-
виђена чланом 72 став 4 Закона о високом образовању (ори-
гинал или оверена копија), потврда Комисије за обезбеђење 
и унапређење квалитета о педагошком раду (за кандидате 
који су у радном односу на ФИЛУМ-у), потврда о педагошком 
искуству на високошколској установи, за кандидате који се 
бирају у звање варедни професор, а који први пут заснивају 
радни однос на факултету у саставу Универзитета у Крагује-
вцу предвиђено је јавно приступно предавање и уметнич-
ка презентација за главни предмет извођачких уметности. 
Сву конкурсну документацију са доказима о испуњености 
услова конкурса, сви кандидати су обавезни да доставе и 
у електронској форми (на компакт диску - CD-у) у складу 
са Упутством за примену, начин достављања, попуњавања 
и утврђивања релевантних докумената које кандидат дос-
тавља у току поступка избора у звање и Одлуком о изме-
нама и допунама Упутства за примену, начин достављања, 
попуњавања и утврђивања релевантних докумената које 
кандидат доставља у току поступка избора у звање (дос-
тупно на: http://www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). Фотоко-
пије докумената морају бити оверене. Пријава кандидата уз 
коју није приложена комплетна документација у складу са 
Упутством за приметну, начин достављања, попуњавања 
и утврђивања релевантних докумената које кандидат дос-
тавља у току поступка избора, тражена конкурсом као доказ 
о испуњености услова, сматраће се некомплетном и неће се 
разматрати од стране комисије. Сва документација и радови 
достављају се Служби за опште и правне послове ФИЛУМ-а, 
у згради Друге крагујевачке гимназије или поштом на адре-
су: Филолошко-уметнички факултет, 34000 Крагујевац, 
Јована Цвијића бб. Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања конкурса.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
„ВУКАШИН МАРКОВИЋ”

34000 Крагујевац, Јанка Веселиновића бб
тел. 034/332-179

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава 
услове прописане чланом 122, 139 и чланом 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпитања и то: 
1. да поседује одговарајуће високо образовање, прописано 
чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, за наставника те врсте школе и подручја 
рада, за педагога и психолога; да поседује дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника (лиценцу); да 
има обуку и положен испит за директора и најмање 8 годи-
на рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 2. да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 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 да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има 
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе 
доказе о испуњености услова: оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем високом образовању; оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, однос-

но испиту за лиценцу; уверење о обуци и положеном испиту 
за директора школе (изабрани директор који нема положен 
испит за директора дужан је га положи у року од две годи-
не од дана ступања на дужност); потврду о раду у области 
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања (најмање 8 година); доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом и ученици-
ма - лекарско уверење, не старије од 6 месеци, подноси се 
пре закључења уговора о раду; уверење о неосуђиваности; 
уверење о држављанству Републике Србије - не старије од 
6 месеци; извод из матичне књиге рођених; доказ о знању 
српског језика и језика на којем се остварује образовно-вас-
питни рад у школи, уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику; кратак преглед кретања у служ-
би са биографским подацима; оквирни план рада за вре-
ме мандата; уколико се на конкурс пријављује лице које је 
претходно обављало дужност директора школе, дужно је 
да достави резултате стручно-педагошког надзора школе и 
оцену спољашњег вредновања. Сви докази о испуњености 
услова достављају се уз пријаву на конкурс, осим доказа о 
психичкој, физичкој и здравственој способности, који иза-
брани кандидат доставља пре закључења уговора о међу-
собним правима и обавезама. Рок за подношење пријава на 
конкурс је 15 дана од дана његовог објављивања. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве са назнаком „Конкурс за директора“ слати на горе-
наведену адресу.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1

тел. 034/306-559, 306-510

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Право у економији

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора 
наука из научне области за коју се бира. Остали услови про-
писани су у члану 74а, на период сагласно члану 75 Закона 
о високом образовању. Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова као и доказе из члана 72 став 4 Закона 
о високом образовању, слати на адресу: Правни факултет у 
Крагујевцу, 34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1. Рок за под-
ношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1

тел. 034/306-559, 306-510

Наставник у звању ванредни или 
редовни професор за ужу научну област 

Право у економији
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен докто-
ра наука из научне области за коју се бира. Остали услови 
прописани су у члану 74а на период сагласно члану 75 Зако-
на о високом образовању и Статутом Факултета. Пријаве 
на конкурс са доказима о испуњености услова као и доказе 
из члана 72 став 4 Закона о високом образовању, слати на 
адресу: Правни факултет у Крагујевцу, 34000 Крагујевац, 
Јована Цвијића 1. Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања конкурса.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Лицеја Кнежевине Србије 3

тел. 034/303-500

Наставник у звање редовног професора 
за ужу научну област Примењено 

рачунарство - наставни предмети Базе 
података и Информационе технологије

УСЛОВИ: научни назив доктора техничких наука за коју 
се бира. Општи предуслов: кандидати морају да испуња-
вају општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен 
чл. 72 ст. 4 Закона о високом образовању и чл. 135 ст. 1 
Статута Универзитета у Крагујевцу, који доказују потврдом 
надлежног органа (Полицијске управе) да нису осуђивани 
за кривична дела прописана наведеним прописима. Услови 
утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом обра-
зовању, Статута Универзитета у Крагујевцу, Правилника 
о начину и поступку заснивања радног односа и стицању 
звања наставника Универзитета у Крагујевцу, Упутства 
Универзитета у Крагујевцу за примену, начин достављања, 
попуњавања и утврђивање релевантних докумената које 
кандидат доставља у току поступка избора у звање и Ста-
тута Економског факултета у Крагујевцу, у складу са који-
ма ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз 
пријаву на конкурс потребно је доставити и: биографију; 
уверење о држављанству; извод из матичне књиге рође-
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них; оверене фотокопије диплома или уверења којима се 
потврђује стручна спрема; уверење Полицијске управе 
органа да кандидат није осуђиван за кривично дело на без-
условну казну затвора од најмање шест месеци; уверење 
суда да против кандидата није покренута истрага и да није 
подигнута оптужница; списак стручних и научних публика-
ција, а за кандидате који су у радном односу на Економском 
факултету у Крагујевцу и резултате усвојене анкете студе-
ната. Правноваљану конкурсну документацију са доказима 
о испуњености услова конкурса кандидати су обавезни да 
доставе и у електронској форми (на компакт диску - CD). 
Конкурс је отворен 15 дана. Пријаве са документима, са наз-
наком „За конкурс“, доставити на адресу: Економски факул-
тет, Крагујевац, Лицеја Кнежевине Србије 3.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

34240 Кнић
тел. 034/510-118

Наставник немачког језика
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, до повратка 
запослене са породиљског одсуства и 

одсуства са рада ради неге детета, за 55,55% 
радног времена

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос: 1. да лице које 
конкурише има одговарајуће високо образовање одгова-
рајуће образовање у складу са чланом 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017), односно да има звање професора, односно дипло-
мираног филолога за немачки језик и књижевност или дру-
го звање у складу са Правилником о допунама правилника о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у основној школи („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник“, 13/2018); 2. да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
3. да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за 
кривично дело примања мита или давања мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има 
држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Докази о испуњености услова који се подносе при-
локом пријављивања на конкурс: 1. попуњен пријавни фор-
мулар који се преузима са интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; 2. оверена фотоко-
пија дипломе; 3. уверење о држављанству; 4. краћа био-
графија; 5. Знање српског језика и језика на коме се изводи 
васпитно-образовни рад доказује се положеним испитом из 
тог језика по програму одговарајуће високошколске устано-
ве, осим за кандидате који су стекли образовање на језику 
на коме се остварује васпитно-образовни рад (српски језик). 
Докази који ће се тражити приликом пријема у радни однос: 
лекарско уверење о психичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицим, уверење МУП-а да лице није 
осуђивано. Пријаве са потребном документацијом слати 
на адресу: Основна школа „Вук Караџић”, 34240 Кнић или 
доставити у секретаријат школе, сваког радног дана од 08 
до 14 часова. Рок за достављање пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити разматране. Документацију 
не слати у оригиналу, иста се не враћа подносиоцу пријаве.

КРАЉЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
„IV КРАЉЕВАЧКИ БАТАЉОН“

36000 Краљево, Олге Јовичић 1
тел. 036/314-330

Наставник немачког језика
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, односно до 
повратка запослене са породиљског 
одсуства и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 - одлука УС и 113/2017), 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, члана 142 став 1, став 2, став 4 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 

88/2017 и 27/2018 - др. закон). Степен и врста образовања 
морају бити из образовно-научне области у складу са чл. 3 
ст. 1 тачка 3 подтачка 3 Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гл. РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018), за радно место 
наставника немачког језика у основној школи. Кандидат 
поред општих услова предвиђених Законом о раду („Служ-
бени гласник РС”, бр. 75/2014, 13/2017 и 113/2017), треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене чаном 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закон) и то: да има 
одговарајуће високо образовање у складу са чл. 140. став 1 
тачка 1) подтачке (1) и (2) и тачке 2). Степен и врста обра-
зовања морају бити из образовно-научне области у складу 
чл. 3 ст. 1 тачка 9 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гл. 
РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16, 2/17 
и 3/17) за радно место наставник немачког језика у основној 
школи; да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење се подноси 
пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом); 
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 да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (доказује се уверењем из каз-
нене евиденције, коју прибавља кандидат у Министарству 
унутрашњих послова надлежне полицијске управе); да има 
држављанство Републике Србије (доказује се уверењем о 
држављанству у оригиналу или овереној копији, не старије 
од 6 месеци); да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад (српски језик). Доказ да кандидат зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик, 
у обавези су да доставе само они кандидати који образо-
вање нису стекли на српском језику, а доказује се потврдом 
одговарајуће високошколске установе да је кандидат поло-
жио испит из српског језика; доказ да кандидат има образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској устнови у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова од којих најмање 
по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу са 
ЕСПБ (оригинал или оверена фотокопија потврде - уверење 
одговарајуће високошколске установе о броју остварених 
бодова, односно положеним испитима из психологије и 
педагогије или оверена копија уверења о положеном струч-
ном испиту, односно испиту за лиценцу) - за оне који ово 
образовање поседују, а за оне који не поседују Закон по 
члану 142 став 2 дозвољава и дефинише као обавезу да 
ово образовање наставник стекне у року од једне, а најви-
ше две године од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу. Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а који се налази у 
делу „Ново на сајту“, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Уз 
пријаву кандидат доставља: оверену копију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању или уверења о стеченом 
високом образовању, уколико диплома није издата; доказ 
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 шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи у складу са ЕСПБ (оригинал или оверена 
фотокопија потврде - уверење одговарајуће високошколске 
установе о броју остварених бодова, односно положеним 
испитима из психологије и педагогије или оверена копија 
уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу) - за оне који ово образовање поседују, а за оне 
који не поседују Закон о основама система образовања и 
васпитања, по члану 142 став 2 дозвољава и дефинише као 
обавезу да ово образовање наставник стекне у року од јед-
не, а највише две године од дана пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу; извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена копија); уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци - оригинал или ове-
рена копија); уверење да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 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 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, 
прибавља кандидат у Министарству унутрашњих послова 

надлежне полицијске управе. Доказ да кандидат зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик, 
у обавези су да доставе само они кандидати који образо-
вање нису стекли на српском језику, а доказује се потврдом 
одговарајуће високошколске установе да је кандидат поло-
жио испит из српског језика. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способност за рад са децом и ученицима дос-
тавља само изабрани кандидат по окончању конкурса, а пре 
закључења уговора о раду. Пријаве се достављају у року од 
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви”, поштом на горенаведену адресу или лично, радним 
даном од 8 до 14 часова, са назнаком „Пријава на конкурс”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве са нео-
вереном документацијом, неће се разматрати.

ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И
ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

36000 Краљево, Доситејева 19
тел. 036/383-377

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Енергетика и заштита 

животне средине
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат наука из 
научне области за коју се наставник бира. Поред општих 
услова за заснивање радног односа утврђених Законом о 
раду („Службени гласник Републике Србије” број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 
113/2017), кандидат треба да испуњава опште и посебне 
услове предвиђене Законом о високом образовању („Служ-
бени гласник Републике Србије“, број 88/2017), Статутом 
Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета за машин-
ство и грађевинарство у Краљеву и Правилником о начину и 
поступку заснивања радног односа и стицању звања настав-
ника Универзитета у Крагујевцу (број II-01-52 од 09.01.2017. 
године - пречишћен текст), у складу са којима ће бити извр-
шен избор пријављених кандидата. Уз пријаву доставити: 
биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, доказ о испуњавању услова конкурса у 
погледу школске спреме - оверену фотокопију дипломе о 
стеченој одговарајућој стручној спреми као и оверене фото-
копије диплома о претходно завршеним нивоима студија, 
одговарајући доказ надлежног органа у погледу неосуђива-
ности у смислу члана 72 став 4 Закона о високом образо-
вању, списак научних и стручних радова као и саме радове 
и све остале доказе од значаја за избор. Сву документацију 
са доказима о испуњености услова конкурса кандидати су 
дужни да доставе и у електронској форми на компакт диску 
- CD, у складу са Упутством за примену, начин достављања, 
попуњавања и утврђивање релевантних докумената које 
кандидат доставља у току поступка избора у звање Универ-
зитета у Крагујевцу - број IV-06-279 од 11.04.2016. године и 
број IV-06-62/6 од 17.01.2017. године (доступно на: http://
www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php.). Пријаве кандидата са 
прилозима о испуњавању услова конкурса доставити на 
горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс за 
избор наставника у звање доцент за ужу научну област 
Енергетика и заштита животне средине”. Конкурс је отворен 
15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови” и на 
интернет страници Универзитета у Крагујевцу. Непотпуне и 
неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.

ГИМНАЗИЈА КРАЉЕВО
36000 Краљево, Доситејева 44

Наставник биологије
са 60% радног времена (особа са 

инвалидитетом под општим условима)

УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати услове за пријем у 
радни однос предвиђене чл. 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 
и 27/2018 - др. закони) и да има статус особе са инвали-
дитетом која се запошљава под општим условима. Услови 
из члана 139 Закона су: 1) да кандидат има одговарајуће 
образовање (образовање је прописано чл. 140 и 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања, „Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закони) и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник”, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017 
и 13/2018): професор биологије; дипломирани молекулар-
ни биолог и физиолог; дипломирани биолог; дипломирани 
биолог, смер заштита животне средине; дипломирани про-
фесор биологије; дипломирани биолог - мастер; дипломира-
ни биолог заштите животне средине; мастер биолог; мастер 
професор биологије; дипломирани професор биологије - 
мастер. Лица која су стекла академско звање мастер морају 
имати претходно завршене основне академске студије био-

Наука и образовање
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логије. Кандидат мора имати 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. Сматра се да кандидат који је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу има образовање 
из претходног става, а кандидат који нема образовање из 
претходног става, обавезан је да га стекне у року од једне, 
а највише две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу. Кандидат треба и: 2) 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 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 човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад 
(српски језик). Кандидат мора имати статус особе са инва-
лидитетом која се запошљава под општим условима. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС, а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају установи лично, 
или поштом на горенаведену адресу. Уз пријаву на конкурс 
кандидат прилаже следећу документацију: диплому о сте-
ченом одговарајућем образовању - оригинал или оверену 
фотокопију; потврду или уверење високошколске установе 
о образовању из из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова или доказ 
о положеним испитима из педагогије и психологије у току 
студија или доказ о положеном стручном испиту, однос-
но испиту за лиценцу - оригинал или оверена фотокопија; 
извод из казнене евиденције надлежне полицијске управе 
(не старији од 6 месеци од дана објављивања конкурса) - 
оригинал или оверена фотокопија; уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци) - оригинал или оверена фото-
копија; доказ из тачке 5 у обавези су да доставе само они 
кандидати који образовање нису стекли на српском језику, а 
доказује се потврдом одговарајуће образовне установе да је 
кандидат положио испит из познавања српског језика - ори-
гинал или оверена фотокопија. Доказ из тачке 2 прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Пожељно је да кандидат 
уз пријаву приложи и кратак CV. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса на огласној таб-
ли Националне службе за запошљавање Краљево. Небла-
говремене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве 
уз које нису приложени сви потребни докази неће се узи-
мати у разматрање. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
коју именује директор у складу са Законом и Правилником 
о раду Гимназије Краљево. 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 из претходног става, који су изабрани 
у ужи избор, у року од осам дана упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана пријема резултата пси-
холошке процене способности за рад са децом и ученици-
ма. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са 
листе из претходног става и доноси решење о избору кан-
дидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти од секретара школе, путем телефона: 036/319-760.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
36000 Краљево, Излетничка 10

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

дужности запосленој именованој на послове 
директора школе

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат поред 
општих услова предвиђених Законом о раду („Сл. гласник 
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука 
УС), треба да испуњава и посебне услове предвиђене чла-
новима: 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 27/18). Степен и врста образовања морају 
бити у складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16, 3/17 
и 13/18). Кандидат мора да има образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Наставник и стручни сарадник који је у 
току студија положио испит из педагогије и психологије или 
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра 
се да има образовање из чл. 142 ст. 1 овог Закона. Кандидат 
треба да поседује: уверење о држављанству (у оригиналу 
или овереној копији); доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способност за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење се подноси пре закључења уговора о раду са 
изабраним кандидатом); доказ 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 зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад - српски језик. Уз захтев кандидат доставља: ове-
рен препис (копију) дипломе о завршеном одговарајућем 
образовању; оригинал или оверену фотокопију исправе 
којом се доказује да је кандидат стекао образовање из пси-
холошких, 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 (оригинал или 
оверена копија); уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци - оригинал или оверена копија). Доказ да канди-
дат није осуђиван за напред наведена кривична дела, извод 
из казнене евиденције, прибавља кандидат у Министарству 
унутрашњих послова надлежне полицијске управе. Доказ 
да кандидат зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад - српски језик, у обавези су да доставе само они 
кандидати који образовање нису стекли на српском језику, 
а доказује се потврдом одговарајуће високошколске уста-
нове да је кандидат положио испит из српског језика. Кан-
дидат попуњава и пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом доставља школи. Пријаве се дос-
тављају у року од 8 дана од дана објављивања огласа у пуб-
ликацији „Послови“, поштом на адресу: ОШ „Вук Караџић”, 
36103 Краљево, Излетничка 10 или лично у секретаријату 
школе, од 09.00 до 12.00 часова, сваког радног дана. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање. За додатне информације обратити се секретаријату 
школе, телефон: 036/379-700.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „РАДОСТ“

36210 Врњачка Бања, Хероја Чајке 20
тел. 036/611-344

Оглас објављен 03.10.2018. године у публикацији 
„Послови“ број 797 исправља се за радно место: 
стручни сарадник за јавне набавке, тако што уместо 
2 извршиоца треба да стоји 1 извршилац.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ „ПОПИНСКИ БОРЦИ“

36210 Врњачка Бања, Хероја Маричића 12
тел. 036/611-440

Оглас објављен 03.10.2018. године у публикацији 
„Послови“, број 797, исправља се за радно место: 
наставник разредне наставе, за рад у продуженом 
боравку, на одређено време до повратка запослене 
са породиљског одсуства, тако што уместо 2 извр-
шиоца треба да стоји 1 извршилац.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
36000 Краљево, Доситејева 46Г

тел. 036/382-548

Стручни сарадник - психолог школе
за 50% радног времена

Наставник психологије
за 50% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. У радни однос у школи 
може да буде примљено лице које испуњава услове прописане 
чланом 139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања тј. има одговарајуће образовање: право учешћа на 
конкурсу имају лица која испуњавају услове у погледу стручне 
спреме, у складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћног наставника 
у стручним школама у подручју рада здравство и социјална 
заштита („Просветни гласник“ бр. 11/16, 13/16); да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међународ-
ним 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 образовно-васпитни 
рад. Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже: оверену копију 
дипломе о стеченом образовању; уверење да против лица 
није покренут кривични поступак и да није покренута истрага; 
уверење о држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал 
или оверена копија); доказ да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима се прибавља пре закључивања уговора о раду. 
Пријаве на конкурс, са потребном документацијом о испуње-
ности услова, доставити лично, или на горенаведену адресу. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Одлука о избору кандидата и пријему у радни 
однос биће донета у законском року. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе преко телефо-
на: 382-548.

КРУШЕВАЦ

ОШ „Ј. Ј. ЗМАЈ“
37220 Брус

тел. 037/825-164

Наставник физике
на одређено време до повратка радника са 

функције

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка радника са 

функције

Наставник разредне наставе
на одређено време, ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, за рад у 
истуреном одељењу у Великој Грабовници

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, за рад у Кривој 

Реци

Наставник српског језика
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

Наставник српског језика
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, са 94,44% радног 
времена, за рад у Милентији

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка радника са 
функције, са 20% радног времена, за рад у 

Малој Врбници и Доњем Липовцу

УСЛОВИ: Општи услови за наставнике: кандидат треба да 
испуњава услове у складу са чл. 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних сарадника 

Наука и образовање
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у основној школи; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву је потребно доставити: кратку биогра-
фију, оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту или доказ о поло-
женом испиту за лиценцу, а за кандидате који немају поло-
жен стручан испит, односно испит за лиценцу доказ да имају 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова, извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену копију), 
уверење о неосуђиваности. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима се 
подноси пре закључења уговора о раду. Предвиђена је пси-
холошка процена способности за рад са децом и ученицима 
кандидата које директор изабере у ужи избор, коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. Рок за пријаву 
је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
37000 Крушевац, Југовићева 11

тел. 037/447-410

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: На основу члана 122 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и 
27/2018 - др. закони) за директора може бити изабрано 
лице које испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 
140 Закона и то: да поседује одговарајуће високо образо-
вање из члана 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018), 
за наставника основне школе, за педагога или психолога, 
стечено: на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије,специјалистичке академ-
ске студије) и то: 1) студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; 2) 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 (лице мора да има завршене 
студије првог степена из научне области, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предмета); 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; да има дозволу за рад (положен 
стручни испит - лиценцу) наставника, васпитача и струч-
ног сарадника; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици,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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање (члан 139 став 1 тачка 3) Закона о основама 
система овразовања и васпитања); да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад; да има најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања,-
након стеченог одговарајућег образовања; да има обуку и 
положен испит за директора установе. Кандидат је дужан 
да уз пријаву на конкурс достави: оверен препис или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем висо-
ком образовању, оверен препис или оверену фотокопију 
документа о положеном испиту за лиценцу- дозволи за рад 
односно стручном испиту; уверење о здравственом стању 
(лекарско уверење) са утврђеним психичким, физичким и 
здравственим способностима за рад са децом и ученицима 
(не старије од шест месеци); уверење (извод из казнене 
евиденције надлежне полицијске управе) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и 
за које није у складу са законом утврђено дискриминаторно 
понашање; уверење привредног суда да није правноснаж-
но осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 30 дана), 
уверење основног суда да против њега није покренут кри-
вични поступак доношењем наредбе о спровођењу истра-
ге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истра-
га или доношењем решења о одређивању притвора пре 
подношења оптужног предлога за дела из члана 139 став 
1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпи-
тања (оригинали или оверена фотокопија, не старије од 30 
дана), уверење о држављанству Републике Србије (ориги-
нал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци), извод 
из матичне књиге рођених - нови образац (оригинал или 
оверену фотокопију); доказ о знању српског језика и јези-
ка на комем се остварује образовно-васпитни рад (важи за 
кандидате који су одговарајуће образовање стекли на дру-
гом језику); потврду о радном искуству у области образо-
вања и васпитања (оригинал), оверену фотокопију доказа 
о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника); уколико се на конкурс 
пријави лице које је претходно обављало дужност дирек-
тора установе, дужно је да достави резултате стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања, 
(оверену фотокопију извештаја о спољашњем вредновању 
школе); оверен препис/фотокопију лиценце за директора 
установе (ако је кандидат поседује); биографију са кратким 
прегледом кретања у служби, доказ о својим стручним и 
организационим способностима(није обавезно). Докумен-
тација без доказа о положеном испиту за директора сма-
траће се потпуном, а изабрани кандидат који нема положен 
испит за директора ће бити у обавези да положи испит за 
директора у року утврђеном у Закону о основама система 
образовања и васпитања. Изузетно, ако се на конкурс не 
пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из 
члана 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, дужност директора основне школе може да обавља 
лице које има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 
овог закона за наставника те врсте школе, односно лице са 
стеченим одговарајућим високим образовањем на студија-
ма првог степена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем, дозволу за рад настав-
ника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен 
испит за директора установе и најмање десет година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране, као ни фотокопије 
докумената које нису оверене од стране надлежног органа. 
Пријављени кандидати писмено ће бити обавештени о име-
новању директора у складу са законом. Рок за пријављи-
вање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са 
доказима о испуњавању свих услова тражених конкурсом 
слати у затвореној коверти препорученом поштом, са наз-
наком: „Пријава на конкурс за директора“, на адресу школе 
или донети лично, радним даном од 08.00 до 13.00 часова.

ЛЕСКОВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

16253 Брестовац, Вука Караџића 1
тел. 016/782-206

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, до повратка 

одсутне запослене са породиљског 
одсуства и одсуства ради неге детета, за 

рад у издвојеном одељењу школе у Доњем 
Бријању

УСЛОВИ: Кандидат мора да има: одговарајуће образовање 
у складу са чл. 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи; да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 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 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 човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 

да има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Докази 
који се прилажу уз пријаву на конкурс: попуњени пријавни 
формулар који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Репу-
блике Србије; радна биографија/CV; оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или 
оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; 
оригинал или оверана фотокопија уверења о држављан-
ству; уверење о неосуђиваности. Доказ о здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је 
оверена код јавног бележника (изузетно у градовима или 
општинама у којима нису именовани јавни бележници, при-
ложени докази могу бити оверени у основном суду, судским 
јединицама). Као доказ могу се приложити и фотокопије 
докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у 
основним судовима, односно општинским управама. Канди-
дати чије су пријаве благовремене, потпуне и који испуња-
вају услове за оглашено радно место, упућују се на психо-
лошку процену спосбности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака, о чему ће учесници конкурса 
бити обавештени на контакт телефоне или мејл адресе које 
су навели у својим пријавама. Разговор са кандидатима ће 
обавити Конкурсна комисија у просторијама ОШ “Бранко 
Радичевић” у Брестовцу, Вука Караџића 1, с тим што ће 
кандидати о датуму и времену бити обавештени на контакт 
телефоне или имејл-адресе које су навели у својим прија-
вама. Неблаговремене, непотпуне, неразумљиве пријаве и 
пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у ори-
гиналу или овереној фотокопији, биће одбачене закључком 
Конкурсне комисије. Рок за подношење пријаве је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Пријаве се подносе на 
горенаведену адресу. Контакт телефон: 016/782-206. Кон-
курс за пријем у радни однос спроводи конкурсна комисија 
коју ће директор именовати посебним решењем. Кандида-
ти који буду изабрани у ужи избор биће упућени на психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученицима. 
Кандидат који буде изабран пре закључења уговора о раду 
доставља уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЗЕНЕЉ ХАЈДИНИ“
Тупале, 16240 Медвеђа

тел. 062/176-4716

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: VII1 степен стручне спреме. Кандидат треба да 
испуњава услове прописане члановима 122, 139 и140 ста-
вова 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017); да има одговарајуће 
високо образовање за наставника основне школе, педаго-
га или психолога школе стечено на студијама другог сте-
пена мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије у складу са законом о 
високом образовању, на основним студијама у трајању од 
најмање четири године по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; да има лиценцу, 
односно стручни испит за наставника, педагога или психо-
лога; да има најмање 8 година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања и васпитања; 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 човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије, да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад (албански језик); 
да има физичку, психичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима. Уз пријаву на оглас кандидат је у 
обавези да приложи: оверен препис или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем високом образо-
вању, оверен препис или фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, потвраду о радном стажу најмање 8 годи-
на рад у области образовања не стариу од 6 месеци, уве-
рење од суда да против кандидата није покренут кривични 
поступак, донета наредба о спровођењу истраге, покренута 
оптужница или донето решење о одређивању притвора не 
старије од 6 месеци, уверење да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за наведена кривична дела из члана 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, лекарско уверење да има психичку, физичку и здрав-
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ствену способност за рад са децом и ученицима, уверење о 
држављанству Републике Србије - не старије од 6 месеци, 
извод из матичне књиге рођених - не старији од 6 месеци; 
радну биографију са кретањем у служби, доказ о знању 
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (албанки 
језик). Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве се подносе на горенаведену 
адресу. Ближа обавештења могу се добити у серетаријату 
школе, на телефон: 062/176-4716.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ МАКСИМ“

16000 Лебане, Цара Душана 76
тел. 016/846-256

Наставник биологије
са 10% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

УСЛОВИ: Кандидат за радно место наставника биологије 
треба да испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др.закон) и чл. 3 Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017 и 13/2018), и то: да има одговарајуће високо образо-
вање: 1) на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: а) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета, б) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука (у овом случају је неопходно 
да кандидат мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета); 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005 годи-
не. Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим 
одговарајућим високим образовањем на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне и специја-
листичке струковне студије), студијама у тајању од три годи-
не или вишим образовањем; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за која је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрврнуће, 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 за законом, утврђено 
дискриминаторно понашање - члан 139 ст. 1 тачка 3) Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др.закон); да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете (формулар за пријем у радни однос у уста-
нови образовања и васпитања - http://www.mpn.gov.rs), а 
потребну документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом, достављају установи. Уз пријавни форму-
лар кандидати достављају: уверење о држављанству Репу-
блике Србије, оригинал или оверена копија (не старије од 
6 месеци); оригинал или оверену копију извода из матичне 
књиге рођених са холограмом; оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 
доказ о знању српског језика (осим кандидата који су одго-
варајуће образовање стекли на том језику); оригинал или 
оверену фотокопију уверења о неосуђиваности и о непо-
стојању дискриминаторног понашања, у складу са чл. 139 
став 1 тачка 3) Закона - уверење из надлежне полицијске 
управе (не старије од 6 месеци); доказ о знању српског 
језика - доказ да је кандидат положио испит из тог језика 
по програму одговарајуће високошколске установе (дос-
тављају само они кандидати који одговарајуће образовање 
нису стекли на српском језику); доказе о својим стручним 
и организационим способностима (необавезно). Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима кандидат је дужан да доста-
ви 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 учени-
цима коју врши надлежна служба за послове запошљавања 

применом стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од осам дана од дана пријема 
разултата психолошке процене способности за рад са децом 
и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кан-
дидатима са листе и доноси решење о избору кандидата у 
року од осам дана од дана обављеног разговора са кандида-
тима. Пријаве са потребном документацијом достављају се 
на адресу школе у затвореној коверти, лично или поштом, 
са назнаком „Конкурс за радно место наставника биоло-
гије“, на горенаведеној адреси. Пожељно је да кандидати 
у пријави наведу контакт телефон. Све потребне информа-
ције могу се добити код секретара школе, на број телефона: 
016/846-256.

ЛОЗНИЦА

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
Клупци

15300 Лозница, Ратарска бб
тел. 015/874-664 

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане 
чланом 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система („Сл. гл. 
РС” бр. 88/2017); да имају одговарајуће високо образовање 
из члана 140 ст. 1 и 2 ЗОСОВ за наставника и стручног сарад-
ника стечено 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; студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисиплинарне, транс-
дициплинарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне обласи или области 
педагошких наука (лице мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета); на основним студијам 
у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10 септембра 2005. годи-
не). Дужност директора школе може да обавља лице које 
има одговарајуће образовање из члана 140 ст. 1 и 2 ЗОСОВ 
за наставнике те врсте шкле и подручје рада, за педагога и 
психолога, дозволу за рад, наставника, васпитача и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директора установе и 
најмање 8 година рада установама на пословима образовања 
и васпитања након стеченог дговарајућег образовања. Изу-
зетно, ако се на конкурс на пријави ниједан кандидат са одго-
варајућим образовањем, дужност директора школе може да 
обавља лице које има одговарајуће образовање из члана 140 
став 3 Закона за наставника основне школе, односно лице са 
стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама 
првог степена (основне академске, струковне и специјалис-
тичке струковне студије), студијама у трајању од три године 
или вишим образовањем, да има дозволу за рад, наставни-
ка васпитача и стручног сарадника, обуку и пложен испит за 
директора установе и најмање десет година рада у устнови на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања. За директора школе кандидат треба да: 
да испуњава услове за наставника основне школе, за педаго-
га или психолога; да има дозволу за рад за наставника, васпи-
тача или стручног сарадника; да има обуку и пложен испит за 
директора установа (изабарани кандидат који нема положен 
испит за директора дужан је да у року од 2 године од дана 
ступања на дужност положи наведени испит); да има нај-
мање 8 година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег образовања; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 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 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, што онемогућава рад у образо-
вању; да има држављанство РС; да зна српски језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Доказ о испуњености услова да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима прибавља се пре закључења уговора о међусобним 
правима и обавезама директора установе. Кандидат је дужан 
да достави резултате стручног-педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања за кандидата који је прет-
ходно обављао дужност директора школе и за чијег манда-
та је вршено спољашње вредновање. Кандидат је дужан 
да уз пријаву на конкурс достави и: оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 

оригинал или оверену фотокопију дипломе о положеном 
стручном испиту (дозволи за рад - лиценца); оригинал или 
оверену фотокопију уверења о положеном испиту за дирек-
тора установе (пријава која не садржи уверење о положеном 
испиту за директора установе неће се сматрати непотпу-
ном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском 
року положи испит за директора); потврду да кандидат има 
најмање 8 година рада у области образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања (подноси се у ори-
гионалу); уверење о држављанству РС (оригинал или ове-
рена фотокопија не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених; лекарско уверење да има психичку, физич-
ку и здравствену способности за рад са децом и ученицима 
(доставља се пре закључења уговора о међусобним правима 
и обавезама директора уставнове); уверење о неосуђива-
ности као и уверење да се против кандиата не води поступак 
пред надлежним судом (оригинал не старије од 6 месеци); 
кандидат је дужан да достави и резултате стручно-педагош-
ког надзора установе и оцену спољашњег вредновања - они 
кандидати који су претходно обављали дужност директора 
школе и за чијег мандата је вршено спољашње врдновање; 
биографију са кратким прегледом рад у служби (радна био-
графија са доказима ако их има са стручним и организацио-
ним способностима); предлог плана рада директора за вре-
ме мандата; докази о испуњености услова могу се поднети 
и у овереној фотокопији, осим оних за које је наведено да се 
траже у оригиналу. Фотокопије које нису оверене од стране 
надлежног органа неће се узети у разматрање. Кандидати 
ће бити позивани на интервју од стране Комисије за избор 
директора школе, по истеку рока за пријаву на конкурс. 
Пријаве на конкурс за избор директора, заједно са потребном 
документацијом о испуњености услова достављају се поштом 
или лично у затвореним ковертама на адресу школе, у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса, са назнаком „За 
конкурс за директора школе - не отварај“. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Ближа обавештења 
могу се добити код секретара школе: 015/874-664.

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 друм-
ски саобраћај, доктор наука саобраћајно инжењерство; рад-
но 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: небитно.

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 нау-
ка за електроенергетику, доктор техничких наука за елек-
тротехнику, 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; док-
тор техничких наука за машинске конструкције; доктор тех-
ничких наука за производно машинство; без обзира на радно 
искуство.

Наука и образовање
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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.

МУЗИЧКА ШКОЛА
18000 Ниш, Првомајска 6

тел. 018/524-464

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да 
има одговарајуће образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања за наставника 
музичке школе, педагога или психолога, и то: на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), и то: студије 
другог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које момбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педагошких 
наука-лице мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; образовање стечено на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима; неосуђиваност 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 да за њега 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; да 
има дозволу за рад наставника или стручног сарадника; да 
има обуку и положен испит за директора установе; најмање 
осам година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз 
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању 
за наставника музичке школе, педагога или психолога; ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном испиту или 
обавештења о положеном испиту за лиценцу за наставника 
или стручног сарадника; доказ о држављанству (уверење о 
држављанству, не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених (не старије од 6 месеци); доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење, не старије од 6 месеци); доказ 
о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 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, утврђено 
дискриминаторно понашање (из казнене евиденције МУП-а 
Републике Србије, не старије од 6 месеци); доказ о неос-
уђиваности превоснажном пресудом за кривично дело или 
привредни преступ (потврда привредног суда, не старије од 
6 месеци); доказ/потврду 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); доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника); 
уколико је кандидат претходно обављао дужност директора 
установе, резултате стручно-педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања; преглед кретања у служ-
би са биографским подацима (необавезно); доказе о својим 
стручним и организационим способностима (необавезно); 
оверену фотокопију лиценце за директора (уколико је кан-
дидат поседује). Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом, доставља установи. Рок за пријављивање на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Минис-

тар у року од 30 од дана од дана пријема документације 
(образложене листе свих кандидата који испуњавају услове 
и предлог за избор директора, који заједно са извештајем 
Комисије доставља орган управљања), врши избор дирек-
тора установе и доноси решење о његовом именовању. 
Пријава са доказима о испуњености услова подноси се на 
горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за директора“ 
или лично у просторијама секретара школе, сваког радног 
дана од 08.00 до 14.00 часова. Ближа обавештења могу се 
добити на број телефона: 018/524-464, секретар школе.

ПРЕХРАМБЕНО-ХЕМИЈСКА ШКОЛА
18000 Ниш, Милојка Лешјанина 23

Стручни сарадник - педагог
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице под 
условима прописаним чл. 139 Закона о основама сисите-
ма образовања и васпитања, и то ако: има одговарајуће 
образовање; психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима; није осуђивано правноснажном 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 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; 
има држављанство Републике Србије; зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад, српски 
језик (доказ су у обавези да доставе само кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику). Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
(даље: Министарство), а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се размат-
рати. Кандидати уз пријавни формулар достављају следећу 
документацију, у оригиналу или овереним фотокопијама: 
доказ о испуњености услова у погледу одговарајућег степе-
на и врсте образовања, у складу са чл. 140 и 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања и стечен струч-
ни назив у складу са Правилником степену и врсти образо-
вања наставника из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама („Просветни 
гласник РС“, бр. 8/15, 11/16, 2/17, 13/18); извод из матич-
не књиге рођених; уверење о држављанству Републике 
Србије; доказ о неосуђиваности  у смислу тачке 3) услова. 
Доказ из тачке 2) услова - лекарско уверење, прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Кандидати који буду изабра-
ни у ужи избор упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих посту-
пака. Након добијених резултата извршене психолошке 
процене, Конкурсна комисија обавља разговор са кандида-
тима и доноси решење о избору. Коначно решење о избо-
ру кандидата објављује се на званичној интернет страници 
Министарства. Пријаве се подносе на горенаведену адресу.

ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“
18220 Алексинац, Лоле Рибара 2

тел. 018/804-644

Наставник српског језика
са 50% радног времена, 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 српски језик - члан 
3 став 1 тачка 1 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18): професор српског језика 
и књижевности; професор српског језика и књижевности 
са општом лингвистиком; професор српске књижевности и 
језика; професор српске књижевности и језика са општом 
књижевношћу; дипломирани филолог српског језика са јуж-
нословенским језицима; дипломирани филолог српске књи-
жевности са јужнословенским књижевностима; професор, 
односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и 
југословенску књижевност; професор, односно дипломира-
ни филолог за југословенску књижевност и српскохрватски 
језик; професор српскохрватског језика и опште лингвисти-
ке; професор за српскохрватски језик са јужнословенским 
језицима; професор српскохрватског језика са источним и 

западним словенским језицима; професор српскохрватског 
језика и југословенске књижевности за наставу у школама 
у којима се образовно-васпитни рад изводи на мађарском, 
односно русинском или румунском језику; професор, однос-
но дипломирани филолог за југословенску и општу књи-
жевност; професор југословенске књижевности са страним 
језиком; дипломирани филолог за књижевност и српски 
језик; дипломирани филолог за српски језик и књижевност; 
професор српског језика и књижевности у одељењима за 
националне мањине; професор српског језика и српске 
књижевности; дипломирани компаратиста; мастер филолог 
(студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска 
књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом 
књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска 
филологија (српски језик и лингвистика), Српска књижев-
ност и језик са компаратистиком); мастер професор језика 
и књижевности (студијски програми: Српски језик и књи-
жевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност 
и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска 
књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвис-
тика), Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и 
компаративна књижевност; Компаративна књижевност са 
теоријом књижевности); професор српскохрватског језика и 
књижевности; мастер филолог из области филолошких нау-
ка; професор југословенске књижевности и српског језика; 
мастер професор предметне наставе (претходно завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет). Лица која су стекла академско 
звање мастер морају имати претходно завршене основне 
академске студије на студијским програмима: Српски језик 
и књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књи-
жевност и језик са компаратистиком; Српска филологија: 
српски језик и књижевност; Србистика. Кандидат треба да 
испуњава опште услове прописане законом за заснивање 
радног односа и посебне услове предвиђене чл. 139, 140 
и 142 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/17 и 27/18), као и из члана 142 став 
1 истог закона: обавезно образовање лица из члана 140 
овог закона је образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова 
(доказ - уверење надлежне установе). Образовање из ста-
ва 1 овог члана, наставник, васпитач и стручни сарадник 
је обавезан да стекне у року од једне, а највише две годи-
не од дана пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу. Диплома о стручној спреми стеченој на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: 
студије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односне групе предмета; студије 
другог степена из области педагошког наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука; образовање стечено на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора 
да има завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета. Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са 
стеченим одговарајућим високим образовањем на студија-
ма првог степена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем. Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да приложи: попуњен пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (формулар 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 психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина (доставља у року од једне а највише две 
године од дана пријема у радни однос, као услов за пола-
гање испита за лиценцу) и то: потврда високошколске уста-
нове о броју бодова; доказ о положеном испиту за лиценцу 
или доказ о положеним испитима из педагогије и психоло-
гије; уверење о држављанству (оверен препис/фотокопију); 
извод из матичне књиге рођених (оверен препис/фотоко-
пију); доказ о познавању језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад; уверење о неосуђиваности за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање или родоскврнуће, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело 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 кандидата није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; лекарско уверење (уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о 
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раду). Уверења не могу да буду старија од 6 месеци. Рок за 
пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуна и неблаговремена документација неће се разма-
трати. Пријаве слати на горенаведену адресу.

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2019. године

2 извршиоца

УСЛОВИ: најмање средња стручна спрема и савладан про-
грам обуке за педагошког асистента. Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да приложи: попуњен пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (формулар је доступан у делу: 
„Ново на сајту”, на адреси: http://www.mpn.gov.rs/wpcontent/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc); оверен 
препис/фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми; 
доказ о образовању из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина (доставља у року од једне а највише две 
године од дана пријема у радни однос, као услов за пола-
гање испита за лиценцу) и то: потврда високошколске уста-
нове о броју бодова; доказ о положеном испиту за лиценцу 
или доказ о положеним испитима из педагогије и психоло-
гије; уверење о држављанству (оверен препис/фотокопију); 
извод из матичне књиге рођених (оверен препис/фотоко-
пију); доказ о познавању језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад; уверење о неосуђиваности за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање или родоскврнуће, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело 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 кандидата није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; лекарско уверење (уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о 
раду). Уверења не могу да буду старија од 6 месеци. Рок за 
пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Непот-
пуна и неблаговремена документација неће се разматрати. 
Пријаве слати на горенаведену адресу.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
18410 Дољевац, Вука Караџића 6

тел. 018/4151-422

Наставник енглеског језика
са 83,33% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: испуњеност услова прописаних чл. 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 88/2017), одговарајуће високо образовање 
из члана 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања стечено на студијама 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 педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; образовање стечено на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису које уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године; члан 142 Закона: образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова. 
Кандидат уз пријаву на конкурс треба да достави: оригинал 
или оверену копију дипломе о одговарајућем образовању; 
доказе о испуњеност услова из члана 139 и то: уверење о 
држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење 
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 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, утврђено 
дискриминаторно понашање. Уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
кандидат доставља по пријему у радни однос, односно пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријаву на оглас је 8 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговреме пријаве 
неће се узимати у разматрање. 

Наставник музичке културе
са 80% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

УСЛОВИ: испуњеност услова прописаних чл. 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 88/2017), одговарајуће високо образовање 
из члана 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања стечено на студијама другог степена (мастер ака-
деске 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 педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; образовање стечено на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису које уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године; члан 142 Закона: образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова. 
Кандидат уз пријаву на конкурс треба да достави: оригинал 
или оверену копију дипломе о одговарајућем образовању; 
доказе о испуњеност услова из чл. 139 и то: уверење о 
држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење 
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 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, утврђено 
дискриминаторно понашање. Уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
кандидат доставља по пријему у радни однос, односно пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријаву на оглас је 8 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговреме пријаве 
неће се узимати у разматрање. 

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
18000 Ниш, Београдска 2

тел. 018/252-976

Наставник физике
са 60% радног времена, на одређено време 

до 19.08.2022. године

УСЛОВИ: Кандидат је у обавези да има одговарајуће обра-
зовање: на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета; 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; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; врста одређена Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017); да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова; да има пси-
хичку, 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 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 да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати су у оба-
вези да попуне пријавни формулар објављен на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, да га одштампају и доставе школи, заједно 
са потребном документацијом у коју спада: оригинал или 
оверена копија дипломе (у њеном недостатку - уверење) о 
стеченом образовању; оригинал или оверена копија изво-
да из матичне књиге рођених (венчаних - за удате); ори-

гинал или оверена копија уверења о неосуђиваности; ори-
гинал или оверена копија уверења о држављанству; доказ 
о познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни 
рад (уколико је неопходан); потписана биографија канди-
дата. Лекарско уверење, као доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима, 
подноси се пре закључења уговора о раду. Рок за подно-
шење пријава је осам дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се одбацују. Пријаве 
са документацијом слати на горенаведену адресу или пре-
дати непосредно овлашћеном раднику школе. 

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2019. године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: средње образовање; 
завршен програм обуке за педагошке асистенте (девет 
модула у трајању од 196 часова - 36 ЕСПБ); психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом и уче-
ницима; да лице није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 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 зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство 
Републике Србије; да лице зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад; познавање ромског јези-
ка. Кандидати су у обавези да попуне пријавни формулар 
објављен на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, да га одштампају 
и доставе школи, заједно са потребном документацијом у 
коју спада: оригинал или оверена копија дипломе (у њеном 
недостатку - уверење) о стеченом образовању; оригинал 
или оверена копија извода из матичне књиге рођених (вен-
чаних - за удате); оригинал или оверена копија уверења о 
неосуђиваности; оригинал или оверена копија уверења о 
држављанству; доказ о познавању језика на коме се изво-
ди образовно-васпитни рад (уколико је неопходан); потвр-
ду о познавању ромског језика; сертификат о завршеном 
програму обуке за педагошке асистенте; потписана био-
графија кандидата. Лекарско уверење, као доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима, подноси се пре закључења уговора о раду. Рок 
за подношење пријава је осам дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве се одбацују. 
Пријаве са документацијом слати на горенаведену адресу 
или предати непосредно овлашћеном раднику школе. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈАСТРЕБАЧКИ ПАРТИЗАНИ“

18252 Мерошина, Нишка бб
тел. 018/4892-036

Наставник српског језика
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, односно до 
повратка запослене са боловања

УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено Правил-
ником 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), и то: професор српског језика и 
књижевности; професор српског језика и књижевности са 
општом лингвистиком; професор српске књижевности и 
језика; професор српске књижевности и језика са општом 
књижевношћу; дипломирани филолог српског језика са јуж-
нословенским језицима; дипломирани филолог српске књи-
жевности са јужнословенским књижевностима; професор, 
односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и 
југословенску књижевност; професор, односно дипломира-
ни филолог за југословенску књижевност и српскохрватски 
језик; професор српскохрватског језика и опште лингвисти-
ке; професор за српскохрватски језик са јужнословенским 
језицима; професор српскохрватског језика са источним и 
западним словенским језицима; професор српскохрватског 
језика и југословенске књижевности за наставу у школама 
у којима се образовно-васпитни рад изводи на мађарском, 
односно русинском или румунском језику; професор, однос-
но дипломирани филолог за југословенску и општу књи-
жевност; професор југословенске књижевности са страним 
језиком; дипломирани филолог за књижевност и српски 
језик; дипломирани филолог за српски језик и књижевност; 
професор српског језика и књижевности у одељењима за 
националне мањине; професор српског језика и српске 
књижевности; дипломирани компаратиста; мастер филолог 
(студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска 
књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом 
књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска 
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филологија (српски језик и лингвистика), Српска књижев-
ност и језик са компаратистиком); мастер професор језика 
и књижевности (студијски програми: Српски језик и књи-
жевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и 
језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књи-
жевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика), 
Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компа-
ративна књижевност); професор српскохрватског језика и 
књижевности; мастер филолог из области филолошких нау-
ка; професор југословенске књижевности и српског језика. 
Кандидат треба да 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 основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17); држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик. Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да приложи: краћу биографију са адресом 
и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе о сте-
ченој стручној спреми, уверење о држављанству Републике 
Србије, извод из матичне књиге рођених (оверену фотоко-
пију), доказ о неосуђиваности. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија коју именује директор школе. Лекарско уверење 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења 
уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса, а пријаве са назнаком: „За конкур-
сну комисију”, слати на горенаведену адресу. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Ближа 
обавештења се могу добити у секретаријату школе, на број 
телефона: 018/4892-036.

Наставник изборног предмета 
грађанско васпитање

са 35% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 
дана, односно до повратка запосленог са 

функције помоћника директора

УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016, 
2/2017 и 11/2017), и то: професор педагогије; дипломирани 
педагог, општи смер или смер школске педагогије; дипло-
мирани школски педагог - психолог; професор психологије; 
дипломирани психолог, општи смер или смер школске пси-
хологије, дипломирани школски психолог - педагог; дипло-
мирани школско-клинички психолог; лице које испуњава 
услове да изводи наставу из предмета страни језик, у скла-
ду са правилником којим је прописана врста образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи; дипло-
мирани социјални радник, са положеним стручним испи-
том, односно испитом за лиценцу у области образовања; 
дипломирани педагог; професор географије; дипломирани 
географ; лице које испуњава услове да изводи наставу из 
предмета српски језик, у складу са правилником којим је 
прописана врста образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи; мастер педагог; мастер психолог; 
мастер филолог; мастер професор језика и књижевности; 
дипломирани психолог - мастер; дипломирани педагог - 
мастер; мастер географ; дипломирани географ - мастер; 
мастер професор географије; лице које испуњава услове да 
изводи наставу из предмета историја, у складу са правил-
ником којим је прописана врста образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи; лица која испуњавају 
услове за обављање стручних послова: социјални радник, 
дефектолог, логопед и андрагог; дипломирани географ - 
просторни планер; лице које испуњава услове за извођење 
наставе из предмета матерњи језик националне мањине, 
у складу са правилником којим је прописана врста образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи; 
лице које испуњава услове за извођење наставе из избор-
ног предмета матерњи језик/говор националне мањине са 
елементима националне културе, у складу са овим правил-
ником; лице које испуњава услове за наставника основне 
школе; лице које испуњава услове за стручног сарадни-
ка основне школе; дипломирани музички педагог. Лица 
из члана 2 тачка 1 подтач. 1) и 2) могу да изводе наставу 
уколико су, у складу са прописом којим се уређује стално 
стручно усавршавање и стицање звања наставника, вас-
питача и стручних сарадника, савладала програм обуке за 
извођење наставе из предмета грађанско васпитање за 
одговарајући разред, односно која су претходно завршила 
неке од следећих програма: Обука за наставника грађанског 
васпитања, Интерактивна обука/тимски рад, Умеће одрас-
тања, Умеће комуникације, Активна настава кроз учење, 
Едукација за ненасиље, Речи су прозори и зидови, Чувари 
осмеха, Учионица добре воље, Култура критичког миш-
љења, Буквар дечијих права, Дебатни клуб, Безбедно дете, 
Злостављање и занемаривање деце, Здраво да сте, или која 
имају завршен специјалистички курс за наставнике грађан-
ског васпитања на одговарајућој високошколској установи. 
Кандидат треба да 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 основама система образовања 

и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17); држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик. Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да приложи: краћу биографију са адресом и 
контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе о стече-
ној стручној спреми; уверење о држављанству Републике 
Србије; извод из матичне књиге рођених (оверену фотоко-
пију); доказ о неосуђиваности. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија коју именује директор школе. Лекарско уверење 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења 
уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса, а пријаве са назнаком: „За конкур-
сну комисију”, слати на горенаведену адресу. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Ближа 
обавештења се могу добити у секретаријату школе, на број 
телефона: 018/4892-036.

Наставник музичке културе
са 25% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 
дана, односно до повратка запосленог са 

функције помоћника директора

УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017 и 3/2017), и то: академски музичар; дипло-
мирани музичар - музички педагог; дипломирани музички 
педагог; дипломирани музичар - композитор; дипломирани 
композитор; дипломирани музичар - диригент; дипломирани 
музичар - музиколог; дипломирани музиколог; дипломирани 
диригент; дипломирани музичар - акордеониста; дипломира-
ни музичар - гитариста; дипломирани музичар - соло певач; 
дипломирани професор солфеђа и музичке културе; дипло-
мирани етномузиколог; дипломирани музичар - пијаниста; 
дипломирани музичар - чембалиста; дипломирани музичар 
- оргуљаш; дипломирани музичар - харфиста; дипломирани 
музичар - перкусиониста; дипломирани музичар - виолини-
ста; дипломирани музичар - виолиста; дипломирани музи-
чар - виолончелиста; дипломирани музичар - контрабасиста; 
дипломирани музичар - флаутиста; дипломирани музичар - 
обоиста; дипломирани музичар - кларинетиста; дипломира-
ни музичар - фаготиста; дипломирани музичар - хорниста; 
дипломирани музичар - трубач; дипломирани музичар - тром-
бониста; дипломирани музичар - тубиста; професор цркве-
не музике и појања; дипломирани музичар - саксофониста; 
професор солфеђа и музичке културе; дипломирани музичар 
- педагог; дипломирани музичар - бајаниста; дипломирани 
музичар за медијску област; професор музичког васпитања; 
дипломирани музичар - педагог; дипломирани флаутиста; 
дипломирани црквени музичар (педагог, појац и диригент 
хора); професор музичке културе; мастер теоретичар умет-
ности (професионални статус: музички педагог, етномузи-
колог, музиколог или музички теоретичар); мастер музички 
уметник (сви професионални статуси); мастер композитор; 
дипломирани трубач; дипломирани клавириста. Кандидат 
треба да има: психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена чланом 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17); држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик. Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да приложи: краћу биографију са адресом и контакт 
телефоном; оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми; уверење о држављанству Републике Србије; извод 
из матичне књиге рођених (оверену фотокопију); доказ о 
неосуђиваности. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју 
именује директор школе. Лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања кон-
курса, а пријаве са назнаком: „За конкурсну комисију”, слати 
на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узимати у обзир. Ближа обавештења се могу доби-
ти у секретаријату школе, на број телефона: 018/4892-036.

НОВИ ПА ЗАР

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
36300 Нови Пазар

Осаоница, 36314 Штитаре
тел. 020/351-393

Наставник енглеског језика
са 40% норме часова, на одређено време 

ради замене одсутног запосленог преко 60 
дана, до повратка раднице са породиљског 

боловања

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за пријем у 
радни однос утврђене чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11, 55/2013, 35/2015, 88/17), и то ако: 1) имају одгова-

рајуће образовање; 2) имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђи-
вани правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена 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 међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да имају држављанство Републике Србије, 5) да 
знају српски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. У погледу степена и врсте образовања потребно је 
да кандидати имају одговарајуће високо образовање, сходно 
члану 140 и образовање сходно члану 142 став 1 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 88/17), као и степен и врсту образовања сходно Правил-
нику о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС“, број 
11/12). Потребна документа: 1) оригинал или оверена копија 
дипломе, односно уверење којим се доказује одговарајуће 
високо образовање; 2) оригинал уверење о држављанству, 
не старије од 6 месеци 3) оригинал извод из МК рођених, не 
старији од 6 месеци; 4) одговарајући доказ (потврда, уверење 
или друга исправа коју издаје надлежна високошколска уста-
нова) којим се доказује да кандидат има одговарјуће образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, односно 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, сходно члану 142 став 
1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/17). Рок за доставу пријава на конкурс је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаву 
са потребним документима слати на горенаведену адресу. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. 
Информације се могу добити и на горенаведени број теле-
фона. 

ОШ „БРАТСТВО”
36300 Нови Пазар, Гојка Бачанина 50

тел. 020/317-020

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог радника преко 60 дана

Наставник географије
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог радника преко 60 дана, са 90% 
норме

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за пријем у 
радни однос: 1) да имају одговарајуће високо образовање у 
складу са чланом 140 и чланом 142 став 1 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у соновној школи („Сл. гласник - Просветни 
гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/17 и 3/17); 2) да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђи-
вани правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од 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 њих није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да имају држављанство Републике 
Србије, 5) да знају српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Потребна документа: доказ о посе-
довању одговарајућег образовања (оверена копија дипло-
ме или уверење), оригинал уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци), оригинал извод из МК рођених, доказ 
о поседовању образовања из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стеченом на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од најмнаје 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова 
(кандидат који је у току студија положио испите из педаго-
гије и психологије или је положио стручни испит за лиценцу 
сматра се да има образовање из наведених дисциплина и 
потребно је приложити доказ о томе) - кандидат који нема 
ово образовање дужан је да га стекне у року од једне годи-
не, а највише две године од дана пријема у радни однос 
као услов за полагање испита за лиценцу, доказ о знању 
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (осим 

Наука и образовање
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кандидата који су образовање стекли на језику на коме се 
остврарује образовно-васпитни рад), уверење о неосуђива-
ности из МУП-а. Доказ о поседовању психичке, физичке и 
здраствене способности за рад са ученицима подноси се пре 
зкључења уговора о раду. Рок за доставу пријава на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаву са потребним документима слати на горенаведену 
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће раз-
матрати. Кандидат је дужан да попуни формулар за пријем 
у радни однос у установи образовања и васпитања који се 
налази на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја и потребну документа-
цију заједно са одштампаним формуларом достави на горе-
наведену адресу школе. 

ОШ „РИФАТ БУРЏЕВИЋ ТРШО“
36300 Нови Пазар, Ослобођења 103

тел. 020/316-867

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће високо обра-
зовање у скалду са чланом 140 став 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања иваспитања за наставнике те 
врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога, на 
студијама другог степена мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије и 
то: 1) студије срудгог степена из научне, односно стручне 
области за одговарјући предмет односно групе предмета, 
2) студије другог степена из обалсти педагошких наука или 
интердисциплинарне мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарјуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука (лице из ове подтачке мора да има завр-
шене студије првог степена из научне , односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предмета) 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године), 2) да има психичку, физичку и 
здраствену спосбност за рад са децом и ученицима, 3) није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, 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 да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање, 4) да има држављанство 
Републике Србије, 5) да има дозволу за рад (лиценцу), 
односно положен стручни испит за наставника, васпитача 
и стручног сарадника, 6) да има обуку и положен испит за 
директора установе, 7) да има најмање осам година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог образовања, 8) да зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Доставити: оверену копију дипломе о 
стеченом образовању (овера не старија од шест месеци); 
оверену копију уверења о положеном стручном испиту за 
лиценцу наставника, васпитача и стручног сарадника (овера 
не старија од шест месеци), уверење о држављанству Репу-
блике Србије не старије од 6 месеци, извод из МК рођених, 
доказ о најмање осам година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања, доказ о познавању језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад, радну биографију и окрвирни план 
рада за време мандата, резултате стручно-педагошког над-
зора установе и оцену спољшњег вредновања, уколико се 
на конкурс пријављује лице које је претходно обављало 
дужност директора установе, уверење о поседовању пси-
хичке, физичке и здраствене способности за рад са децом 
и ученицима (подноси пре закључења уговора о раду) не 
старије од шест месеци, уверење о неосуђиваности правос-
нажном пресудом издата од стране надлежне полицијске 
управе и надлежног суда (не старије од 6 месеци), уверење 
о положеном испиту за директора установе (пријава ће сма-
трати потпуном и уколико кандидат нема положен испит за 
директора установе, али је каднидат који буде изабран за 
директора школе дужан да га положи у року од две године 
од дана ступања на дужност). Рок за доставу пријава на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Пријаву са потребним документима слати на горенаве-
дену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
разматрати. Пријаве се подносе лично или путем поште на 
горенаведену адресу са назнаком „Конкурс за директора 
школе“. За све потребне информације обратити се секрета-
ру школу на телефон: 020/316-867.

НОВИ С А Д

ГИМНАЗИЈА „20. ОКТОБАР“
Бачка Паланка

Трг братства и јединства 23

Наставник српског језика и 
књижевности

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1) да кандидати имају одговарајуће образовање у 
складу са чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/2017, 27/18 
- други закон) и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 15/13, 
11/16, 2/17, 11/17 и 13/18); 2) да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) 
да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 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 да за њих није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да имају 
држављанство Републике Србије; 5) да знају српски језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
уз попуњен пријавни формулар који преузимају са званичне 
интернет странице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја (http://www.mpn. gov.rs) достављају: кратку 
биографију или CV; оверен препис/фотокопију дипломе о 
стеченом високом образовању; уверење о држављанству, 
не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); 
уверење МУП-а о неосуђиваности за кривична дела из тачке 
3; лекарско уверење да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима (доказ под-
носи кандидат пре закључења уговора о раду). Пријаве се 
подносе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узети у разматрање. Ближа обавештења могу се 
добити у секретаријату школе, на број телефона: 021/751-
235.

ОСНОВНА ШКОЛА „23. ОКТОБАР”
Сремски Карловци, Прерадовићева 1

Наставник разредне наставе
на одређено време док траје мандат 

директора

УСЛОВИ: Услови конкурса су прописани Законом о основа-
ма система образовања и васпитања РС и Законом о основ-
ном образовању и васпитању. У радни однос може бити 
примљен само кандидат који испуњава услове прописане 
Законом о основама система образовања и васпитања и 
то следеће услове: 1) кандидат мора да има одговарајуће 
образовање прописано чланом 2 став 1 Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи; 2) да има психичку, физичку и здравстеву 
способност за рад са децом; 3) 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 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 да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна 
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. 
Докази о испуњености услова под тачкама 1, 3, 4 и 5 сас-
тавни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2 при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Кандидат у складу 
са чланом 154 став 2 Закона попуњава пријавни формулар 
на званичној страници Министарства просвете, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом доставља установи. Пријаве са назнаком „За конкурс” 
слати на горенаведену адресу. Све ближе информације у 
вези са конкурсом можете добити на телефон: 021/881-639. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање.

ОШ „ЗДРАВКО ЧЕЛАР”
21413 Челарево, Трг Бориса Кидрича 1

Наставник техничког и информатичког 
образовања (технике и технологије)

са 80% радног времена; на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 
дана (замена директора у првом мандату)

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС” број 
88/2017, 27/18 - други закон) и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи „Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 
и 13/2018); 2) да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 
5) да зна српски језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидати уз попуњен пријавни формулар који 
преузимају са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (http://www.mpn. 
gov.rs) достављају: кратку биографију или CV; оверен пре-
пис /фотокопију дипломе о стеченом високом образовању; 
уверење о држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал 
или оверену фотокопију); уверење МУП-а о неосуђиваности 
за кривична дела из тачке 3. Лекарско уверење да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Бли-
жа обавештења могу се добити у секретаријату школе, на 
телефон: 021/760-014. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

21400 Бачка Паланка, Доситејева 3

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

Наставник физичког васпитања
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, за школску 
2018/19. годину

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примље-
но лице које има 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, муил-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинију целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне обалсти или области педагошких наука; 2. на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Лице из подтачке 2. мора да има 
завршене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предмета. 
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 о основа-
ма система образовања и васпитања, да има држављанство 
Републике Србије и да зна српски језик. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом, достављају установи. Потребна 
документација: оверена фотокопија дипломе о стеченом 
образовању; доказ да лице није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 

Наука и образовање
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родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободне, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(из полицијске станице); оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављансту Републике Србије (не старије од 6 
месеци); доказ о знању српског језика (односи се на кан-
дидате који нису образовање стекли на српском језику); 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узети у разматрање. Пријаве доставити лично 
или поштом на горенаведену адресу. Ближе информације о 
конкурсу на тел. 021/6041-244.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“
Бачка Паланка

Трг братства јединства 22

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног 

радника преко 60 дана

Наставник информатике и рачунарства
на одређено време ради замене одсутног 

радника преко 60 дана, са 50% радног 
времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовања у складу са чла-
новима 140 и 142 Закона о основама система образовања 
и вапитања („Сл. гласник РС“ 88/2017 и 27/18); да је врста 
стручне спреме наставника математике у складу са чланом 
3 тачка 7 Правилника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/18); да је врста струч-
не спреме наставника информатике и рачунарства у складу 
са чланом 2 тачка 11 Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из 
изборних предмета у основној школи („Сл. гласник РС”, бр. 
11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 11/2017) и у 
складу са чланом 3 тачка 14 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 13/18); 
поседовање психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са ученицима - уверење надлежне установе тражиће 
се накнадно од изабраног кандидата, пре закључења уго-
вора; психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима на захтев школе извршиће Национална служба 
за запошљавање; поседовање држављанства Републике 
Србије; да кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“ 88/2017 и 27/18); да кандидат зна језик на ком 
се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи: пријавни формулар, који се преузима 
са интернет странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, линк: http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/FORMULARZA-KONKURISANjE.doc; CV и мол-
бу за пријем у радни однос; оверена фотокопија дипломе 
о завршеном одговарајућем високом образовању; оверена 
фотокопија исправе којом кандидат доказује да има образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова 
(наставник 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 ово образовање); ориги-
нал уверење из казнене евиденције о неосуђиваности (при-
бављено од стране надележног органа МУП-а, не старије 
од 6 месеци); уверење о држављанству РС; извод из МКР; 
фотокопију личне карте; доказ о познавању српског језика 
подноси само кандидат који није стекао диплому на српском 
језику. Ближе информације о конкурсу могу да се добију код 
секретара школе и путем телефона: 021/6045-893.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2

Наставник, сва звања, за ужу научну 
област Англистика
Одсек за англистику

Сарадник у настави за ужу научну 
област Германистика, немачки језик

Одсек за германистику

Наставник, сва звања, за ужу научну 
област Словакистика
Одсек за словакистику

Асистент за ужу научну област 
Филозофске науке
Одсек за филозофију

Асистент за ужу научну област Општа и 
мађарска лингвистика
Одсек за хунгарологију

УСЛОВИ: Потребна документација:
1. наставник (сва звања) - универзитетски профе-
сор: оверена фотокопија дипломе доктора наука; биогра-
фија састављена на основу упитника који се може преузе-
ти са веб-сајта Факултета: http://www.uns.ac.rs/index.php/
univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje (подаци о 
кандидату пријављеном на конкурс за избор у звање настав-
ника Универзитета) у папирном облику и на CD-у; подаци о 
досадашњем раду; списак стручних и научних радова као 
и сами радови (у папирном или електронском облику на 
CD-у); други прилози којима се доказује испуњеност услова 
за избор у звање наставника, а који су предвиђени Правил-
ником о ближим минималним условима за избор у звања 
наставника Универзитета у Новом Саду http://www.uns.
ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/send/35-pravilnici-2/236-
pr-vilni-blizi-ini-lni-usl-vi-z-izb-r-u-zv-nj-n-s-vni;

2. асистент: оверена фотокопија дипломе о завршеним 
основним и мастер студијама или магистарским студијама; 
потврда да су уписани на докторске студије или потврда да 
је тема докторске дисертације одобрена (за кандидате који 
завршвају докторат по раније важећим прописима); био-
графија састављена на основу упитника који се може пре-
узети са веб-сајт Факултета (http://www.ff.uns.ac.rs/fakultet/
formulari_za_pisanje_referata.html) (извештај за избор у 
звање сарадника) у папирном облику и на CD-у (за радно 
место асистента); подаци о досадашњем раду; списак струч-
них и научних радова као и сами радови.

3. сарадник у настави: оверена фотокопија дипломе 
о завршеним основним студијама; потврда да су уписа-
ни на одговарајуће мастер академске студије; биографија 
састављена на основу упитника који се може преузети са 
веб-сајт Факултета (www.ff.uns.ac.rs/fakultet/formulari_za_
pisanje_referata), извештај за избор у звање сарадника; 
подаци о досадашњем раду; списак стручних и научних 
радова као и сами радови.

Ближи услови за избор у звање одређени су члановима 
121-129 Статута Филозофског факултета, Правилником о 
ближим минималним условима за избор у звања наставни-
ка Универзитета у Новом Саду http://www.uns.ac.rs/index.
php/univerzitet/dokumenti/send/35-pravilnici-2/236-pr-vilni-blizi-
ini-lni-usl-vi-z-izb-r-u-zv-nj-n-s-vni и Статутом Универзитета у 
Новом Саду. 

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са 
доказима о испуњавању услова доставити на адресу: Фило-
зофски факултет Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“МЛАДОСТ”

Бачка Паланка, Југословенске армије 18

Руководилац послова у угоститељству
на период од најдуже 2 године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима; да кан-
дидат 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 Републи-
ке Србије; знање српског језика и језика на којем остварује 
образовно-васпитни рад. У погледу образовања, кандидати 
треба да испуњавају следеће услове: високо образовање 
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним сту-
дијама, по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10.09.2005. године; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10.09.2005. године. Додатна знања/испити/
радно искуство: знање рада на рачунару; најмање две године 
радног искуства. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. На сајту Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја постављен 
је формулар који се попуњава приликом пријављивања на 
конкурс за пријем у радни однос у установи. Формулар је дос-
тупан у делу Ново на сајту, на адреси: http://www.mpn.gov.
rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве 
пристигле електронском поштом, неће се узимати у разма-
трање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 
доказ о неосуђиваности за горенаведена кривична дела (из 
Казнене евиденције МУП-а); доказ о поседовању држављан-
ства Републике Србије (уверење о држављанству); оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; 
потврду о радном искуству (од претходних послодаваца). 
Конкурс спроводи трочлана Конкурсна комисија коју именује 
директор. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос, у року од осам дана од дана истека 
рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор, у року од осам дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Конкурсна комисија сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року 
од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима који испуњавају услове 
за пријем у радни однос и доноси решење о избору кандидата 
у року од осам дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Ближе информације могу се добити код секретара 
установе, на телефон: 6040-656.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ“

21460 Врбас, Светозара Марковића 55

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Директор установе може да буде лице које испуња-
ва услове прописане чл 139 и чл. 140 став 1 и 2 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): да има одговарајуће високо образовање 
за наставника основне школе, педагога или психолога, сте-
чено на студијама другог степена (мастер академске сту дије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије), и то: студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, ултрадисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степана које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; лице из члана 
140 став 1 тачка тачка 1) подтачка (2) овог члана Закона мора 
да има завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 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 Рапублике Србије; да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Дужност директора шко-
ле може да обавља лице које има: одговарајуће образовање 
из чл. 140 став 1 и 2 Закона за наставника те врсте школе 
и подручја рада, за педагога и психолога, дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и поло-
жен испит за директора установе и најмање осам година рада 

Наука и образовање

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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у установи на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања; изузетно, ако се на конкурс 
не пријави ниједан кандидат са одговарајућем образовањем 
из чл. 140 став 1 и 2 Закона, дужност директора основне шко-
ле може да обавља лице које има одговарајуће образовање 
из чл. 140 став 3 Закона за наставника те врсте школе, дозво-
лу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку 
и положен испит за директора установе и најмање 10 годи-
на рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; дозволу за рад 
наставника и стручног сарадника, обуку и положен испит за 
директора установе, најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања. Изузетно, ако се на конкурс не пријави 
ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 
140 ст. 1 и 2 Закона, дужност директора основне школе може 
да обавља лице које има одговарајуће образовање из члана 
140 став 3 Закона за наставника ове врсте школе, дозволу 
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и 
положен испит за директора установе и најмање десет годи-
на рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Кандидат за директора школе дужан је да уз пријаву 
приложи: препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; препис или оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту (лиценца); доказ о рад-
ном стажу у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом (лекар-
ско уверење); уверење из казнене евиденције МУП-а да кан-
дидат да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена Законом из члана 139 став 1 тачка 3); уверење 
из суда опште надлежности да против кандидата није покрену-
та истрага или се води кривични поступак, уверење Привред-
ног суда да кандидат није правоснажно осуђен за привредни 
преступ у вршењу раније дужности - не старије од 6 месеци; 
уверење о држављанству Републике Србије - оригинал или 
оверена фотокопија не старије од 6 месеци; извод из матичне 
књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија не старија 
од 6 месеци; доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
у раду кандидата (извештај просветног саветника уколико га 
поседује); доказ о резултатима стручно-педагошког надзора 
школе и оцену спољашњег вредновања, уколико се на кон-
курс пријављује лице који је претходно обављало дужност 
директора школе; биографију са кратким прегледом кретања 
у служби; доказ о знању српског језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад, доставља кандидат који одговарајуће 
образовање није стекао на српском језику (доставља се доказ 
да је кандидат положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе); доказ о савладаној 
обуци и положен испит за директора установе - оригинал или 
оверена фотокопија - уколико га поседује (пријава која не 
садржи уверење о положеном испиту за директора установе 
неће се сматрти непотпуном). Фотокопије докумената морају 
бити оверене од стране надлежног органа, у супротном неће 
се узети у разматрање. Изабрани директор који нема положен 
испит за директора дужан је да га положи у року од 2 годи-
не од дана ступања на дужност. Кандидат попуњава пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и одштампан формулар 
заједно са пријавом на конкурс за избор директора и комплет-
ну документацију доставити лично (у времену од 9 до 13 часо-
ва код секретара школе) или поштом на адресу ОШ „Светозар 
Милетић“, 21460 Врбас, Светозара Марковић 55, са назнаком 
„Конкурс за избор директора школе“. Рок за пријављивање је 
15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви“ НСЗ. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање. Информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, на тел. 021/790-500.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

Доцент или ванредни професор за 
ужу научну област Пројектовање и 

испитивање машина и конструкција, 
транспортна техника и логистика

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке машинско 
инжињерство, услови прописани чланом 74 Закона о висо-
ком образовању, подзаконским актима и општим актима 
Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких наука.

Сарадник у настави за ужу научну 
област Примењени софтвески 

инжењеринг
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке дипомирани 
инжењер електротехнике и рачунарства, услови прописани 
чланом 83 Закона о високом образовању и општим актима 
Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких наука.

Сарадник у настави за ужу научну 
област Биомедицинко инжењерство

на одређено време од 1 година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
инжењер биомедицинског инжењерства, услови прописани 
чланом 83 Закона о високом образовању и општим актима 
Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких наука.

Сарадник у настави за ужу научну 
област Аутоматика и управљање 

системима
на одређено време од 1 године

5 извршилаца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
инжењер електротехнике и рачунарства или дипломирани 
инжењер мехатронике, услови прописани чланом 83 Зако-
на 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 
са библиографијом (списак радова); оверене фотокопије 
диплома и додатака дипломама са свих нивоима 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 збирки 
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 специјалистичким, мастер и доко-
торским академским студијама. За избор у звање сарадни-
ка у настави приложити и: потврду да је кандидат студент 
мастер академских студија или специјалистичких академ-
ских студија. За избор у звање доцента и ванредног про-
фесора приложити и: попуњен електронски образац: Рефе-
рат комисије о кандидатима за избор у звање наставника 
- УНС_Образац_избори_кандидат_в1.4.пдф. на сајту Уни-
верзитета 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.rs и то у 
року предвиђеном за пријаву кандидата. За сваку одредни-
цу коју кандидат испуњава неопходно је приложити доказ у 
форми одлуке, решења, потврде и сл. За чланство у удру-
жењима, одборима, органима управљања и сл., неопходно 
је доставити потврду надлежних институција или навести 
линк са сајта институције на ком се јасно види кандидатово 
учешће у раду. За чланство у комисијама за изборе у звања, 
неопходно је доставити решење о именовању комисије. За 
учешће у програмским и организационим одборима скупо-
ва, неопходно је доставити потврду о учешћу или навести 
линк са сајта институције на ком се јасно види кандида-
тово 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 уредништва часописа са подацима о називу члан-
ка, ауторима и завршеном процесу рецензирања. Пријаве 
слати на горе наведену адресу за сваки конкурс за стицање 
звања и заснивање радног односа, посебно. Комисија ће 
разматрати само благовремене и потпуне пријаве. Одлука 
о избору у звање ступа на снагу почев од дана ступања на 
снагу уговора о раду. Рок за пријаву кандидата на конкурс је 
8 дана од дана објављивања.

ПАНЧЕВО

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА 
ОШ „АКСЕНТИЈЕ МАКСИМОВИЋ”
26227 Долово, Аксентије Максимовић 1

Оглас објављен 26.09.2018. године у публикацији 
„Послови“ поништава се за радно место педагошки 
асистент, на одређено време до 31.08.2019. године.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАТСТВО - ЈЕДИНСТВО“

26000 Панчево, Шандора Петефија 33-35

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

дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 139, 140 и 141 став 7 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, и то: да има одговарајуће образовање 
у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17) и у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17) да је стекао средње, 
више или високо образовање на језику на коме се остварује 
образовно-васпитни рад или је положио испит из тог језика 
по програму одговарајуће високошколске установе; 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 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 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије и да зна српски језик и језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају сле-
дећу документацију: кратку биографију, извод из матичне 
књиге рођених (оверену фотокопију); уверење о држављан-
ству РС (оверену фотокопију); оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; уверење из МУП-а из казнене еви-
денције; доказ о знању српског језика и језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад у школи, доказ се доставља 
само уколико одговарајуће образовање није стечено на том 
језику и фотокопију личне карте. Доказ да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима изабрани кандидат ће доставити пре закључења 
уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Пријаве 
доставити на горенаведену адресу или предати лично шко-
ли. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Ближе информације о конкурсу се могу добити на број теле-
фона: 013/348-080.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

26204 Опово, Братства јединства 14
тел./факс: 013/681-512

Педагошки асистент
на одређено време за школску 2018/19. 

годину

Наставник разредне наставе 
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

Наставник српског језика
са пуним радним временом (94,44% за рад 
у настави и 5,56% на пословима стручног 
сарадника - библиотекара), на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана
2 извршиоца

Наставник биологије
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

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

дана

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

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

дана

 Наука и образовање
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Стручни сарадник - психолог
1 извршилац са 100% и 1 са 50% радног 
времена, на одређено време ради замене 

одсутних запослених преко 60 дана
2 извршиоца

Наставник техничког и информатичког 
образовања, техника и технологија

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Након доношења одлуке о пријему у радни однос, 
изабранимм кандидатима ће бити утврђен пробни рад у 
трајању до 6 месеци. Поред општих услова за пријем у рад-
ни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду (“Сл. 
гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 - Одлука УС и 113/2017), кандидат треба да испуња-
ва и посебне услове утврдене у члану 139, став 1 тачка 1) 
- 5), 140, 141 став 7 и 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Службени гласник РС” бр. 88/2017 
и 27/2018-дрЗакон) и то: 1. да кандидат има одговарајуће 
образовање у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник РС”, бр 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 
и 13/2018); 2. да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван 
за кривична дела у складу са чланом 139. став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања (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); 4. да је држављанин Републике 
Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (српски језик). Докази о испуње-
ности услова сходно 139 ст. 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања под тачком 1), 3), 4) - 5) овог чла-
на су саставни део пријаве на конкурс, а доказ под тачком 
2) истог члана и става, прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Уз пријаву кандидат подноси: оверену фотокопију 
дипломе о стручној спреми; лекарско уверење о изврше-
ном здравственом прегледу доставља се пре закључења 
уговора о раду; уверење из казнене евиденције, односно о 
неосуђиваности, за дела из чл. 139. ст. 1. т. 3 (прибавља 
кандидат у полицијској управи према месту рођења, а лица 
рођена у иностранству према месту пребивалишта, пре 
закључења уговора о раду); уверење о држављанству или 
оверену фотокопију уверења о држављанству РС; доказ 
да је стекао образовање на српском језику или је положио 
испит из српског језика по програму одговарајуће високош-
колске установе (диплома издата на српском језику која 
је приложена као доказ под тачком 1 сматра се доказом о 
знању српског језика); фотокопију извода из матичне књиге 
рођених и фотокопију личне карте. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја и потребну 
документацију, заједно са кратком биографијом, адресом и 
одштампаним пријавним формуларом достављају школи. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови“. Пријаве са потребном 
документацијом слати на адресу: Основна школа „Доси-
теј Обрадовић“, Опово, Братства јединства 14 (за конкурс 
са назнаком радног места). Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неце се узети у разматрање.

ПИРОТ

ГИМНАЗИЈА ПИРОТ
18300 Пирот, Српских владара 118

Наставник српског језика и 
књижевности

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање (у 
складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања); да испуњава услове у погле-
ду стручне спреме, односно да је: (1) професор, односно 
дипломирани филолог за српскохрватски језик и југосло-
венску књижевност; (2) професор, односно дипломирани 
филолог за југословенску књижевност и српскохрватски 
језик; (3) професор, односно дипломирани филолог за југо-
словенску књижевност и општу књижевност; (4) професор 
српскохрватског језика са јужнословенским језицима; (5) 
професор југословенске књижевности и српског језика; (6) 
професор југословенске књижевности са страним језиком; 

(7) професор српског језика и књижевности; (8) професор 
српске књижевности и језика; (9) професор српске књижев-
ности и језика са општом књижевношћу; (10) дипломирани 
филолог за књижевност и српски језик; (11) дипломирани 
филолог за српски језик и књижевност; (12) дипломирани 
филолог српског језика са јужнословенским језицима; (13) 
мастер професор језика и књижевности (студијски програ-
ми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књи-
жевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност 
и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: срп-
ски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик 
и Српски језик и компаративна књижевност; Компаративна 
књижевност са теоријом књижевности); (14) мастер фило-
лог (студијски програми: Српски језик; Српски језик и књи-
жевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик; 
Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Срп-
ска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, 
модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књи-
жевност); (15) мастер професор предметне наставе. Лица 
која су стекла академско звање мастер морају имати прет-
ходно завршене основне академске студије на студијским 
програмима Српски језик и књижевност; Српска књижев-
ност и језик; Српска књижевност и језик са компаратисти-
ком; Српска филологија: српски језик и књижевност; Србис-
тика. 

Наставник енглеског језика и 
књижевности

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог, са 11,11% радног времена

УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање (у складу са чла-
ном 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања); да испуњава услове у погледу стручне спре-
ме, односно да је: професор, односно дипломирани фило-
лог за енглески језик и књижевност; мастер филолог (сту-
дијски програм Англистика; студијски програм или главни 
предмет, односно профил Енглески језик и књижевност); 
мастер професор језика и књижевности (студијски програм 
или главни предмет, односно профил Енглески језик и књи-
жевност); мастер професор предметне наставе (претходно 
завршене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет).

ОСТАЛО: Кандидат треба и да има: психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 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 изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да је држављанин 
Републике Србије; да зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати уз пријавни формулар 
прилажу: оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; кандидат који је стекао одговарајуће високо образо-
вање по прописима који уређују високо образовање од 10. 
септембра 2005. године, доставља и оверену фотокопију 
дипломе о завршеним студијама првог степена; уверење 
или потврде о неосуђиваности за горенаведена кривич-
на дела и да није утврђено дискриминаторно понашање, 
које издаје надлежна полицијска управа; извод из матич-
не књиге рођених; уверење о држављанству (не старије 
од шест месеци); кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику, достављају и доказ да познају језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад - оверена фото-
копија дипломе или уверења о стеченом средњем, вишем 
или високом образовању на српском језику или оригинал 
или оверена фотокопија уверења односно потврде о поло-
женом испиту из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Кандидати који буду изабрани у 
ужи избор, у року од 8 дана биће упућени на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања. Канди-
дат који буде изабран, пре закључења уговора о раду дос-
тавља уверење о здравственој способности, не старије од 
шест месеци. Пријавни формулар са потребном докумен-
тацијом се подноси лично или се шаље на горенаведену 
адресу, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПОЖ АРEВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“

12000 Пожаревац, Војске Југославије 18

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

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

УСЛОВИ: Кандидат мора да поседује одговарајуће високо 
образовање у складу са чл. 139, 140 и 155 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017), стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије), у складу са Законом о високом 
образовању, односно образовање стечено на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10.9.2005. године; 
степен и врста образовања морају бити у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Просветни гласник“, бр. 
11/2012, 15/13, 2/16, 10/16 и 3/17). Кандидат мора да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова. Наставник 
и стручни сарадник који је у току студија положио испит 
из педагогије и психологије или положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из 
чл. 142 ст. 1 овог Закона. Кандидат треба да поседује уве-
рење о држављанству (у оригиналу или овереној копији), 
психичу, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење се подноси пре закљу-
чења уговора о раду са изабраним кандидатом); доказ да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 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, утврђено 
дискриминаторно понашање. Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним формуларом 
доставља школи. Уз захтев кандидат доставља: оверен пре-
пис (копију) дипломе о завршеном образовању са исправом 
којом се доказује да је кандидат стекао образовање из пси-
холошких, 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 (оригинал или 
оверена копија); уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци - оригинал или оверена копија); лекарско уверење 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (подноси се пре закључења угово-
ра); 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 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 да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање. Кандидат 
мора да зна српски језик. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана званичног објављивања. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на 
горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ”

12321 Лазница

Професор хемије
на одређено време до повратка радника са 

функције, са 20% радног времена

УСЛОВИ: Потребно је да кандидат има високу стручну спре-
му - VII/1 степен, одговарајуће групе; да испуњава услове из 
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 88/17 и 

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање
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27/18 - др. закони) и уз пријаву на конкурс са кратком био-
графијом поднесе доказ о: 1. одговарајућој врсти и степену 
стручне спреме (оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем виском образовању) и образовању из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стече-
ном на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праске 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва (уверење или оверену фотокопија индекса о положеним 
испитима из педагогије и психологије или доказом о поло-
женом испиту за лиценцу); 2. о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење); 3. потврду да није осуђиван правноснажном пре-
судом 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 да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. уверење 
о држављанству Републике Србије (оверена фотокопија, 
не старије од шест месеци); 5. доказ о познавању српског 
језика и језика на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(доказ кандидат доставља само уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на српском језику). Докази о испуње-
ности услова из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на 
конкурс. Доказ о испуњености услова из тачке 2 подноси се 
пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс при-
ложити и радну биографију. Конкурс је отворен 8 дана од 
дана објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу. 
Ближе информације могу се добити на број: 012/649-302.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МАЈСКИ ЦВЕТ”

12220 Велико Градиште, Бошка Вребалова 1
тел. 012/7662-633

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће средње образо-
вање - медицинска сестра - васпитач, 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3) 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 да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Докази 
о испуњености услова из 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.

Васпитач

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање; под 
одговарајућим образовањем сматра се високо образовање 
стечено на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године - васпитач или високо 
образовање стечено на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне студије и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем - васпитач; 2) да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
3) да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 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; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова из 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.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да приложи: пријавни форму-
лар са интернет сајта Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, потписана биографија кандидата, ори-
гинал/оверена копија дипломе, оригинал/оверена копија 
уверења о држављанству, оригинал/оверена копија уве-
рења о неосуђиваности, доказ о познавању језика на коме 
се изводи образовно-васпитни рад уколико је неопходан. 
Рок за подношење пријаве је осам дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови“. Лице задужено за 
давање обавештења о јавном конкурсу је секретар Милан 
Митић. Пријаве се подносе на горенаведену адресу. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОШ САВИЋ”

12000 Пожаревац

Наставник ликовне културе
за 55% радног времена, на одређено време 

до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме (дипломирани сли-
кар, односно академски сликар, дипл. вајар, односно ака-
демски вајар, дипл. графичар, односно академски графи-
чар,дипл. сликар примењеног сликарства, дипл. сликар 
рестауратор, дипл. вајар примењеног вајарства, дипл. архи-
текта унутрашње архитектуре, дипл. графичар примењене 
графике, дипл. костимограф, дипл. костимограф савреме-
ног одевања, дипл. костимограф сценског костима, дипл. 
индустријски дизајнер, дипл. дизајнер текстила, дипл. гра-
фички дизајнер, дипл. сценограф, дипл. керамичар, дипл. 
фотограф, дипл. сликар - зидно сликарство, академ. графи-
чар - ликовни педагог и наставник ликовне културе, дипл. 
архитекта на факултету прим. уметности).

Наставник физичког и здравственог 
васпитања и физичког васпитања
за 75% радног времена, на одређено 

време до повратка раднице са трудничког 
боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме (проф. физичког вас-
питања, проф. физичке културе, дипл. педагог физичке 
културе, проф. физичког васп. - дипл. тренер са назнаком 
спортске гране, проф. физичког васп. - дипл. организатор 
спортске рекреације, проф. физичког васп. дипл - кинези-
терапеут).

ОСТАЛО: Кандидати уз молбу треба да приложе и следећа 
документа: оверену фотокопију дипломе, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству РС. Рок за подно-
шење молбе је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ”

12320 Жагубица, Хомољска бб

Васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред законом предвиђених општих услова за 
обављање послова и потребне документације, кандида-
ти попуњавају пријавни формулар објављен на званичној 
страници Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја. Уз пријавни формулар кандидати су дужни да доста-
ве потпуну личну и радну биографију са адресом и контакт 
телефоном, као и да имају и о истом поднесу, у оригина-
лу или овереној копији, доказ: 1. о одговарајућој врсти и 
степену стручне спреме, и то: одговарајуће образовање на 
студијама у трајању од три године или вишим образовањем 
(диплома или уверење о завршеном вишем образовању); 2. 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење); 3. да 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело 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 (извод из казнене евиденције МУП-а); 4.да 
има држављанство Републике Србије (уверење, не старије 
од шест месеци); 5. о познавању језика на коме се оства-
рује васпитно-образовни рад, уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на српском језику. Доказ о испуњености 
услова из става 1. тачка 1), 3), 4) и 5) подносе се уз пријаву 
на конкурс, а из става 1. тачка 2) овог члана пре закљу-
чења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
се неће узети у обзир. Конкурс спроводи конкурсна коми-

сија коју именује директор установе, у складу са законом и 
општим актом установе.Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања. Пријаве слати на адресу: Предшколска уста-
нова „Полетарац”, Хомољска бб, 12320 Жагубица. Ближе 
информације могу се добити на број: 012/7643-116.

ПРИЈЕПОЉЕ

СРЕДЊА ШКОЛА
31320 Нова Варош

Јевстатија Караматијевића 26-30

Дирeктoр
нa мaндaтни пeриoд oд 4 гoдинe

УСЛOВИ: Зa дирeктoрa мoжe бити изaбрaнo лицe кoje 
испуњaвa услoвe прoписaнe члaнoм 122, члaнoм 123 стaв 
14 и стaв 15, члaнoм 139 и члaнoм 140 стaв 1 тaчкa 1 и 2, 
стaв 2 Зaкoнa o oснoвaмa систeмa oбрaзoвaњa и вaспитaњa 
(„Службeни глaсник РС“, бр. 88/2017), и Прaвилникoм зa 
избoр дирeктoрa устaнoвa oбрaзoвaњa и вaспитaњa („Служ-
бeни глaсник РС“, бр. 108/2015): дa пoсeдуje oдгoвaрajућe 
висoкo oбрaзoвaњe из члaнa 140 стaв 1 тaчкa 1 и 2 и стaв 
2 Зaкoнa o oснoвaмa систeмa oбрaзoвaњa и вaспитaњa 
(„Службeни глaсник РС“, бр. 88/2017): 1) нa студиjaмa 
другoг стeпeнa (мaстeр aкaдeмскe студиje, мaстeр струкoв-
нe студиje, спeциjaлистичкe aкaдeмскe студиje), и тo: 1. 
студиje другoг стeпeнa из нaучнe, oднoснo стручнe oблaсти 
зa oдгoвaрajући прeдмeт, oднoснo групe прeдмeтa; 2. сту-
диje другoг стeпeнa из нaучнe, oднoснo стручнe oблaсти 
пeдaгoшких нaукa или интeрдисциплинaрнe, мултидисци-
плинaрнe, трaнсдисциплинaрнe студиje другoг стeпeнa кoje 
кoмбинуjу цeлинe и oдгoвaрajућe нaучнe, oднoснo стручнe 
oблaсти или oблaсти пeдaгoшких нaукa; нa oснoвним сту-
диjaмa у трajaњу oд нajмaњe чeтири гoдинe, пo прoписимa 
кojи су урeђивaли висoкo oбрaзoвaњe дo 10. сeптeмбрa 
2005. гoдинe; 3) лицe из стaвa 1 тaчкa 1 пoдтaчкa 2 oвoг 
члaнa мoрa дa имa зaвршeнe студиje првoг стeпeнa из 
нaучнe oблaсти, oднoснo стручнe oблaсти зa oдгoвaрajући 
прeдмeт, oднoснo групу прeдмeтa; дa кaндидaт имa пси-
хичку, физичку и здрaвствeну спoсoбнoст зa рaд сa дeцoм 
и учeницимa; дa ниje oсуђивaн прaвнoснaжнoм прeсудoм зa 
кривичнa дeлa утврђeнa члaнoм 139 стaв 1 тaчкa 3 Зaкoнa 
o oснoвaмa систeмa oбрaзoвaњa и вaспитaњa (прибaвљa 
шкoлa); дa имa држaвљaнствo Рeпубликe Србиje; дa знa 
jeзик нa кoмe сe oствaруje oбрaзoвнo-вaспитни рaд; дa 
имa нajмaњe oсaм гoдинa рaдa у устaнoви нa пoслoвимa 
oбрaзoвaњa и вaспитaњa, нaкoн стeчeнoг oдгoвaрajућeг 
oбрaзoвaњa; дa je сaвлaдao oбуку и дa имa пoлoжeн испит 
зa дирeктoрa устaнoвe; дa имa дoзвoлу зa рaд (пoлoжeн 
стручни испит - лицeнцa), зa нaстaвникa, пeдaгoгa или 
психoлoгa. 

OСTAЛO: Кaндидaт je дужaн дa уз приjaву нa кoнкурс дoстa-
ви: oвeрeн прeпис или oвeрeну фoтoкoпиjу диплoмe o 
стeчeнoм oдгoвaрajућeм висoкoм oбрaзoвaњу; oвeрeн прeпис 
или oвeрeну фoтoкoпиjу дoкумeнтa o пoлoжeнoм испиту зa 
лицeнцу, oднoснo стручнoм испиту, увeрeњe o држaвљaн-
ству Рeпубликe Србиje (oригинaл или oвeрeну фoтoкoпиjу, нe 
стaриje oд 6 мeсeци); пoтврду o рaднoм искуству у oблaсти 
oбрaзoвaњa и вaспитaњa (oригинaл); рaдну биoгрaфиjу сa 
крaтким прeглeдoм крeтaњa у служби и прeдлoгoм прoгрaмa 
рaдa дирeктoрa шкoлe; извoд из мaтичнe књигe рoђeних 
(oригинaл или oвeрeну фoтoкoпиjу, нe стaриje oд 6 мeсeци); 
увeрeњe приврeднoг судa дa ниje прaвнoснaжнo oсуђeн зa 
приврeдни прeступ у вршeњу рaниje дужнoсти (oригинaл или 
oвeрeнa фoтoкoпиja, нe стaриje oд 30 дaнa); увeрeњe oснoв-
нoг судa дa прoтив њeгa ниje пoкрeнут кривични пoступaк 
дoнoшeњeм нaрeдбe o спрoвoђeњу истрaгe, пoтврђивaњeм 
oптужницe кojoj ниje прeтхoдилa истрaгa или дoнoшeњeм 
рeшeњa o oдрeђивaњу притвoрa прe пoднoшeњa oптужнoг 
прeдлoгa - зa кривичнa дeлa нaсиљe у пoрoдици, oдузимaњe 
мaлoлeтнoг лицa, зaпуштaњe и злoстaвљaњe мaлoлeтнoг 
лицa или рoдoскврнућe, зa кривичнo дeлo примaњe митa 
или дaвaњe митa и другa кривичнa дeлa прoтив службeнe 
дужнoсти, зa кривичнo дeлo из групe кривичних дeлa прoтив 
пoлнe слoбoдe, прoтив прaвнoг сaoбрaћaja и прoтив чoвeч-
нoсти и других дoбaрa зaштићeних мeђунaрoдним прaвoм 
бeз oбзирa нa изрeчeну кривичну сaнкциjу (oригинaл или 
oвeрeнa фoтoкoпиja, нe стaриje oд 30 дaнa), пoтписaну 
изjaву o сaглaснoсти дa шкoлa мoжe прибaвити зa дaтoг кaн-
дидaтa дoкaз o нeoсуђивaнoсти прaвнoснaжнoм прeсудoм зa 
кривичнa дeлa утврђeнa у члaну 139 стaв 1 тaчкa 3 Зaкoнa 
o oснoвaмa систeмa oбрaзoвaњa и вaспитaњa (у изjaви o 
сaглaснoсти oбaвeзнo нaвeсти имe и прeзимe лицa кoje дaje 
сaглaснoст), oвeрeну фoтoкoпиjу дoкaзa o рeзултaту струч-
нo-пeдaгoшкoг нaдзoрa у рaду кaндидaтa (извeштaj прoсвeт-
нoг сaвeтникa), укoликo сe нa кoнкурс приjaви лицe кoje je 
прeтхoднo oбaвљaлo дужнoст дирeктoрa устaнoвe, дужнo je 
дa дoстaви рeзултaтe стручнo-пeдaгoшкoг нaдзoрa устaнoвe 
и oцeну спoљaшњeг врeднoвaњa, oвeрeну фoтoкoпиjу. Дoкaз 
дa кaндидaт ниje oсуђивaн зa кривичнa дeлa утврђeнa члaнoм 
139 стaв 1 тaчкa 3 Зaкoнa o oснoвaмa систeмa oбрaзoвaњa и 
вaспитaњa прибaвљa шкoлa. Лeкaрскo увeрeњe o психич-
кoj, физичкoj и здрaвствeнoj спoсoбнoсти зa рaд сa дeцoм 
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и учeницимa пoднoси сe прe зaкључeњa угoвoрa o рaду. 
Дoкумeнтaциja бeз дoкaзa o пoлoжeнoм испиту зa дирeктoрa 
смaтрaћe сe пoтпунoм, a изaбрaни кaндидaт бићe дужaн дa у 
зaкoнскoм рoку пoлoжи нaвeдeни испит, у склaду сa члaнoм 
122 Зaкoнa o oснoвaмa систeмa oбрaзoвaњa и вaспитaњa. 
Нeпoтпунe и нeблaгoврeмeнe приjaвe нeћe бити рaзмaтрaнe, 
кao ни фoтoкoпиje дoкумeнaтa кoje нису oвeрeнe oд стрaнe 
нaдлeжнoг oргaнa (судa, oргaнa oпштинскe-грaдскe упрaвe, 
jaвнoг бeлeжникa). Приjaвљeни кaндидaти писаним путем ћe 
бити oбaвeштeни o избoру дирeктoрa у склaду сa зaкoнoм. 
Приjaвe сa oвoм дoкумeнтaциjoм сe нe врaћajу и зaдржaвajу 
сe у aрхиви шкoлe. Приjaвe сa дoкaзимa o испуњaвaњу 
услoвa кoнкурсa кojи нeмajу трajни кaрaктeр нe мoгу бити 
стaриje oд шeст мeсeци. Рoк зa приjaвљивaњe je 15 дaнa 
oд дaнa oбjaвљивaњa. Приjaвe сa дoкaзимa o испуњaвaњу 
свих услoвa трaжeних кoнкурсoм слaти у зaтвoрeнoj кoвeрти 
прeпoручeнoм пoштoм, сa нaзнaкoм „Приjaвa нa кoнкурс зa 
дирeктoрa“, нa aдрeсу шкoлe или дoнeти личнo у шкoлу, рaд-
ним дaнoм, oд 08.00 дo 13.00 чaсoвa.

ОСНОВНА ШКОЛА
„10. ОКТОБАР“

31300 Пријепоље, Доње Бабине бб
тел. 033/73-270

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. гл. 
РС“, бр. 88/17, 27/18); 1) да има одговарајуће високо обра-
зовање за наставника основне школе, за педагога или пси-
холога школе 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; 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 и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; 6) да има дозволу за рад настав-
ника, васпитача и стручног сарадника, 7) да има најмање 
осам година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 8) да 
има положен испит за директора установе.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да 
приложи: оверен препис/оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем високом образовању; оверен пре-
пис/оверену 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 наред-
ба о спровођењу истраге, покренута оптужница или донето 
решење о одређивању притвора (не старије од 6 месеци); 
оригинал/оверену фотокопију уверења да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична 
дела из чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (не старије од 6 месеци); ориги-
нал/оверену фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци); оригинал/оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених (не старије 
од 6 месеци); доказ о резултату стручно-педагошког над-
зора у раду кандидата (извештај просветног саветника) ако 
га поседује, а за кандидате који су претходно обављали 
дужност директора школе доказ о резултату стручно педа-
гошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања; 
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима; пријаву на конкурс, 
са радном биографијом и прегледом кретања у служби са 
стручним усавршавањем, план и програм рада директора 
школе. Доказ о знању српског језика, на којем се остварује 
образовно-васпитни рад, доставља само кандидат који одго-
варајуће образовање није стекао на српском језику. Канди-

дат изабран за директора школе који нема положен испит 
за директора дужан је да га положи у року од 2 године од 
дана ступања на дужност, у складу са условима прописа-
ним законом. Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја и одштампани формулар заједно са 
пријавом на конкурс за избор директора и комплетном доку-
ментацијом доставља на адресу школе, у затвореној ковер-
ти са назнаком „Конкурс за избор директора школе“, лично 
или путем поште. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узети у разматрање. Ближе информације могу се 
добити код секретара школе, уторком и петком од 9.00 до 
11.00 часова, путем телефона: 033/73-270.

СРЕДЊА ШКОЛА
31320 Нова Варош

Дирeктoр
нa мaндaтни пeриoд oд 4 гoдинe

УСЛOВИ: зa дирeктoрa мoжe бити изaбрaнo лицe кoje 
испуњaвa услoвe прoписaнe члaнoм 122, члaнoм 123 стaв 
14. и стaв 15., члaнoм 139. и члaнoм 140. стaв 1. тaчкa 1. и 
2., стaв 2. Зaкoнa o oснoвaмa систeмa oбрaзoвaњa и вaспи-
тaњa (“Службeни глaсник РС” бр. 88/2017), и Прaвилникoм 
зa избoр дирeктoрa устaнoвa oбрaзoвaњa и вaспитaњa 
(“Службeни глaсник РС”, бр. 108/2015): 1) дa пoсeдуje 
oдгoвaрajућe висoкo oбрaзoвaњe из члaнa 140. стaв 1. тaчкa 
1. и 2. и стaв 2. Зaкoнa o oснoвaмa систeмa oбрaзoвaњa и 
вaспитaњa (“Службeни глaсник РС”, бр. 88/2017): 1) нa сту-
диjaмa другoг стeпeнa (мaстeр aкaдeмскe студиje, мaстeр 
струкoвнe студиje, спeциjaлистичкe aкaдeмскe студиje) и 
тo: 1. студиje другoг стeпeнa из нaучнe, oднoснo стручнe 
oблaсти зa oдгoвaрajући прeдмeт, oднoснo групe прeдмeтa; 
2. студиje другoг стeпeнa из нaучнe, oднoснo стручнe 
oблaсти пeдaгoшких нaукa или интeрдисциплинaрнe, мул-
тидисциплинaрнe, трaнсдисциплинaрнe студиje другoг 
стeпeнa кoje кoмбинуjу цeлинe и oдгoвaрajућe нaучнe,oд-
нoснo стручнe oблaсти или oблaсти пeдaгoшких нaукa; нa 
oснoвним студиjaмa у трajaњу oд нajмaњe чeтири гoдинe, 
пo прoписимa кojи су урeђивaли висoкo oбрaзoвaњe дo 10. 
сeптeмбрa 2005. гoдинe; 3) лицe из стaвa 1 тaчкa 1 пoдтaчкa 
2 oвoг члaнa мoрa дa имa зaвршeнe студиje првoг стeпeнa из 
нaучнe oблaсти, oднoснo стручнe oблaсти зa oдгoвaрajући 
прeдмeт, oднoснo групу прeдмeтa; 2) дa кaндидaт имa пси-
хичку, физичку и здрaвствeну спoсoбнoст зa рaд сa дeцoм и 
учeницимa; дa ниje oсуђивaн прaвнoснaжнoм прeсудoм зa 
кривичнa дeлa утврђeнa члaнoм 139. стaв 1. тaчкa 3. Зaкoнa 
o oснoвaмa систeмa oбрaзoвaњa и вaспитaњa (прибaвљa 
шкoлa); 3) дa имa држaвљaнствo Рeпубликe Србиje; дa 
знa jeзик нa кoмe сe oствaруje oбрaзoвнo-вaспитни рaд; дa 
имa нajмaњe oсaм гoдинa рaдa у устaнoви нa пoслoвимa 
oбрaзoвaњa и вaспитaњa, нaкoн стeчeнoг oдгoвaрajућeг 
oбрaзoвaњa; дa je сaвлaдao oбуку и дa имa пoлoжeн испит 
зa дирeктoрa устaнoвe; дa имa дoзвoлу зa рaд (пoлoжeн 
стручни испит - лицeнцa), зa нaстaвникa, пeдaгoгa или 
психoлoгa. 

OСTAЛO: Кaндидaт je дужaн дa уз приjaву нa кoнкурс дoстa-
ви: 1. oвeрeн прeпис или oвeрeну фoтoкoпиjу диплoмe o 
стeчeнoм oдгoвaрajућeм висoкoм oбрaзoвaњу, 2. oвeрeн 
прeпис или oвeрeну фoтoкoпиjу дoкумeнтa o пoлoжeнoм 
испиту зa лицeнцу, oднoснo стручнoм испиту, 3.увeрeњe 
o држaвљaнству Рeпубликe Србиje (oригинaл или oвeрeну 
фoтoкoпиjу, нe стaриje oд 6 мeсeци), 4. пoтврду o рaднoм 
искуству у oблaсти oбрaзoвaњa и вaспитaњa (oригинaл), 5. 
рaдну биoгрaфиjу сa крaтким прeглeдoм крeтaњa у служби 
и прeдлoгoм прoгрaмa рaдa дирeктoрa шкoлe, 6. извoд из 
мaтичнe књигe рoђeних (oригинaл или oвeрeну фoтoкoпиjу, 
нe стaриje oд 6 мeсeци), 7. увeрeњe приврeднoг судa дa 
ниje прaвнoснaжнo oсуђeн зa приврeдни прeступ у вршeњу 
рaниje дужнoсти (oригинaл или oвeрeнa фoтoкoпиja, нe 
стaриje oд 30 дaнa), 8. увeрeњe oснoвнoг судa дa прoтив 
њeгa ниje пoкрeнут кривични пoступaк дoнoшeњeм нaрeдбe 
o спрoвoђeњу истрaгe, пoтврђивaњeм oптужницe кojoj ниje 
прeтхoдилa истрaгa или дoнoшeњeм рeшeњa o oдрeђивaњу 
притвoрa прe пoднoшeњa oптужнoг прeдлoгa - зa кривич-
нa дeлa нaсиљe у пoрoдици, oдузимaњe мaлoлeтнoг лицa, 
зaпуштaњe и злoстaвљaњe мaлoлeтнoг лицa или рoдoсквр-
нућe, зa кривичнo дeлo примaњe митa или дaвaњe митa и 
другa кривичнa дeлa прoтив службeнe дужнoсти, зa кривич-
нo дeлo из групe кривичних дeлa прoтив пoлнe слoбoдe, 
прoтив прaвнoг сaoбрaћaja и прoтив чoвeчнoсти и других 
дoбaрa зaштићeних мeђунaрoдним прaвoм бeз oбзирa 
нa изрeчeну кривичну сaнкциjу (oригинaл или oвeрeнa 
фoтoкoпиja, нe стaриje oд 30 дaнa), пoтписaну изjaву o 
сaглaснoсти дa шкoлa мoжe прибaвити зa дaтoг кaндидaтa 
дoкaз o нeoсуђивaнoсти прaвнoснaжнoм прeсудoм зa кри-
вичнa дeлa утврђeнa у члaну 139. стaв 1. тaчкa 3. Зaкoнa 
o oснoвaмa систeмa oбрaзoвaњa и вaспитaњa (у изjaви o 
сaглaснoсти oбaвeзнo нaвeсти имe и прeзимe лицa кoje дaje 
сaглaснoст), oвeрeну фoтoкoпиjу дoкaзa o рeзултaту струч-
нo-пeдaгoшкoг нaдзoрa у рaду кaндидaтa (извeштaj прoсвeт-
нoг сaвeтникa), укoликo сe нa кoнкурс приjaви лицe кoje je 

прeтхoднo oбaвљaлo дужнoст дирeктoрa устaнoвe, дужнo je 
дa дoстaви рeзултaтe стручнo-пeдaгoшкoг нaдзoрa устaнoвe 
и oцeну спoљaшњeг врeднoвaњa, oвeрeну фoтoкoпиjу. 
Дoкaз дa кaндидaт ниje oсуђивaн зa кривичнa дeлa утврђeнa 
члaнoм 139 стaв 1 тaчкa 3 Зaкoнa o oснoвaмa систeмa 
oбрaзoвaњa и вaспитaњa прибaвљa шкoлa. Лeкaрскo 
увeрeњe o психичкoj, физичкoj и здрaвствeнoj спoсoбнoсти 
зa рaд сa дeцoм и учeницимa пoднoси сe прe зaкључeњa 
угoвoрa o рaду. Дoкумeнтaциja бeз дoкaзa o пoлoжeнoм 
испиту зa дирeктoрa смaтрaћe сe пoтпунoм, a изaбрaни кaн-
дидaт бићe дужaн, дa у зaкoнскoм рoку, пoлoжи нaвeдeни 
испит у склaду сa члaнoм 122. Зaкoнa o oснoвaмa систeмa 
oбрaзoвaњa и вaспитaњa. Нeпoтпунe и нeблaгoврeмeнe 
приjaвe нeћe бити рaзмaтрaнe, кao ни фoтoкoпиje дoку-
мeнaтa кoje нису oвeрeнe oд стрaнe нaдлeжнoг oргaнa 
(судa, oргaнa oпштинскe-грaдскe упрaвe, jaвнoг бeлeжникa). 
Приjaвљeни кaндидaти писаним путем ћe бити oбaвeштeни 
o избoру дирeктoрa у склaду сa зaкoнoм. Приjaвe сa oвoм 
дoкумeнтaциjoм сe нe врaћajу и зaдржaвajу сe у aрхиви 
шкoлe. Приjaвe сa дoкaзимa o испуњaвaњу услoвa кoн-
курсa кojи нeмajу трajни кaрaктeр нe мoгу бити стaриje 
oд шeст мeсeци. Рoк зa приjaвљивaњe je 15 дaнa oд дaнa 
oбjaвљивaњa. Приjaвe сa дoкaзимa o испуњaвaњу свих 
услoвa трaжeних кoнкурсoм слaти у зaтвoрeнoj кoвeрти 
прeпoручeнoм пoштoм, сa нaзнaкoм: „Приjaвa нa кoнкурс 
зa дирeктoрa“, нa aдрeсу шкoлe или дoнeти личнo у шкoлу, 
рaдним дaнoм oд 08.00 дo 13.00 чaсoвa.

ОСНОВНА ШКОЛА
„10. ОКТОБАР“

31300 Пријепоље, Доње Бабине бб
тел. 033/732-70

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. гл. 
РС“ бр. 88/17, 27/18); 1) да има одговарајуће високо обра-
зовање за наставника основне школе, за педагога или пси-
холога школе 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; 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 и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; 6) да има дозволу за рад настав-
ника, васпитача и стручног сарадника, 7) да има најмање 
осам година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 8) да 
има положен испит за директора установе.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да 
приложи: оверен препис/оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем високом образовању; оверен пре-
пис/оверену 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 наред-
ба о спровођењу истраге, покренута оптужница или донето 
решење о одређивању притвора (не старије од 6 месеци); 
оригинал/оверену фотокопију уверења да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична 
дела из чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (не старије од 6 месеци); ориги-
нал/оверену фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци); оригинал/оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених (не старије 
од 6 месеци); доказ о резултату стручно-педагошког надзо-
ра у раду кандидата ( извештај просветног саветника) ако 
га поседује, а за кандидате који су претходно обављали 
дужност директора школе доказ о резултату стручно педа-

Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 4910.10.2018. |  Број 798 |   

гошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања; 
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима; пријаву на конкурс, 
са радном биографијом и прегледом кретања у служби са 
стручним усавршавањем, план и програм рада директора 
школе. Доказ о знању српског језика, на којем се остварује 
образовно-васпитни рад, доставља само кандидат који одго-
варајуће образовање није стекао на српском језику. Канди-
дат изабран за директора школе који нема положен испит 
за директора дужан је да га положи у року од 2 године од 
дана ступања на дужност, у складу са условима прописа-
ним законом. Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја и одштампани формулар заједно са 
пријавом на конкурс за избор директора и комплетном доку-
ментацијом доставља на адресу школе, у затвореној ковер-
ти са назнаком „Конкурс за избор директора школе“, лично 
или путем поште. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узети у разматрање. Ближе информације могу се 
добити код секретара школе, уторком и петком од 9.00 до 
11.00 часова, путем телефона: 033/732-70.

ПРОКУПЉЕ

СРЕДЊА ШКОЛА БЛАЦЕ
18420 Блаце, Краља Петра I 3

тел. 027/371-315

Наставник стручних предмета 
пољопривреде, смер воћар - виноградар
на одређено време до повратка запосленог 

са функције директора

УСЛОВИ: Кандидат треба да има високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије) по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005 године: 
да има образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова или да је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или положио стручни испит (испит 
за лиценцу) и да поседује звање у складу са Праливником 
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама („Службени глас-
ник РС - Просветни гласник“ бр. 5/15, 10/16, 7/17 и 13/18); 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 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 да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање по члану 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 - др. закон) и да 
је држављанин РС.

ОСТАЛО: Kандидат доставља оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), лекар-
ско уверење доставља изабрани кандидат при закључењу 
уговора о раду, уверење да није осуђиван прибавља уста-
нова, потврду са факултета о положеним испитима из пси-
хологије, педагогије, методике у вредности од 30 бодова и 6 
бодова праксе или потврду о положеним испитима из педа-
гогије и психологије или потврду о положеном стручном 
испиту. Пријаве слати на горенаведену адресу. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНА-
ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈА
18400 Прокупље, Ћирила и Методија 1

тел. 027/324-311

Наставник за избор у звање и на 
радно место предавача струковних 

студија за уже научне области 
Хигијена и технологија намирница и 

Микробиологија
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме; стечен академски 
назив магистар, односно најмање стручни назив специјали-
ста академских студија из одговарајуће области и способ-
ност за наставни рад.

Сарадник за избор у звање и на радно 
место асистента за ужу научну област 

Микробиологија
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; стечен статус студен-
та докторских студија, сваки од претходних степена студија 
завршен са просечном оценом најмање 8, односно академ-
ски назив магистра наука из одговарајуће области и смисао 
за наставни рад.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају остале услове 
предвиђене чл. 74 (за предавача) и 84 (за асистента) Закона 
о високом образовању („Службени гласник РС“ бр. 88/2017 
и 27/2018), Статутом школе, Правилником о организацији 
и систематизацији наставника и сарадника ВППШСС у Про-
купљу. Прилози: фотокопија дипломе, биографија, списак 
радова и сами радови. Пријаве слати на горенаведену адре-
су. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

ОШ „ДРИНКА ПАВЛОВИЋ“
18430 Куршумлија, Вука Караџића 54

тел. 027/389-050

Наставник разредне наставе
за рад у матичној школи, на одређено време 

до повратка запослене на рад

УСЛОВИ: професор разредне наставе, професор педагогије 
са предходно завршеном педагошком академијом или учи-
тељском школом, професор разредне наставе и енглеског 
језика за основну школу, мастер учитељ, дипломирани учи-
тељ - мастер, професор разредне наставе и ликовне култу-
ре за основну школу. За ово радно место кандидати треба 
да испуњавају услове предвиђене Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи и Закона о основама система образовања 
и васпитања, да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родосквнуће, за кривична дела примања и давања мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није у скла-
ду са законом, утврђено дискримитарно понашање;да има 
држављанство РС; зна српски језик. Уз пријаву кандидати 
достављају: диплому о стеченој стручној спреми, лекарско 
уверење доставља се пре закључење уговора о раду, а уве-
рење да кандидат није осуђиван прибавља школа. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање.

ОШ „ДРИНКА ПАВЛОВИЋ“
18430 Куршумлија, Вука Караџића 54

тел. 027/389-050

Наставник руског језика
за рад у матичној школи и издвојеном 

одељењу у Косаничкој Рачи, на одређено 
време до повратка запосленог са функције, а 

најкасније до 31.08.2019. године

УСЛОВИ: професор односно дипломирани филолог за руски 
језик и књижевност; мастер филолог (студијски програм 
или главни предмет - профил руски језик: мастер професор 
језика и књижевности (студијски програм/или главни пред-
мет - профил руски језик); мастер професор славистике - 
руски језик и књижевност. За ово радно место кандидати 

треба да испуњавају услове предвиђене Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи и Закона о основама система образовања 
и васпитања, да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; да нису осуђивани 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 
њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да имају држављанство РС и да знају српски 
језик. Уз пријаву кандидати достављају: диплому о стеченој 
стручној спреми, лекарско уверење доставља се пре закљу-
чења уговора о раду, а уверење да нису осуђивани при-
бавља школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

СМЕДЕРЕВО

ТТПШ „ДЕСПОТ ЂУРАЂ“
11300 Смедерево, 17. октобра 40

тел. 026/640-930, 672-808

Наставник технолог
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање рад-
ног односа треба да испуњава и посебне услове прописа-
не одредбама чл. 139, 140, 142, 143 и члана 144 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/17 и 27/18); да има одговарајуће високо образо-
вање за наставника школе у подручју рада, Хемија, неме-
тали и графичарство, прописану Правилником о степену и 
врсти образовања наставника из стручних предмета, струч-
них срадника и васпитача у стручним школама („Сл. гл. РС 
- Просветни гласник“ бр. 21/2015, 11/2016 - испр., 13/2016 и 
2/2017), у подручју рада Хемија и неметали; 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајуи предмет односно групу предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука, или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трандисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне 
односно стручне области или области педагошких наука са 
предходно завршеним студијама првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; 2) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године. Кандидат 
треба и: 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; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати достављају: попуњен пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а заједно са одштам-
паним пријавним формуларом школи достављају: оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), не 
старије од 6 месеци; доказ да нису осуђивани (прибавља 
при полицијској управи) члан 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 
88/17); доказ о познавању српског језика (уколико лице које 
се пријавило није стекло средње, више и или високо обра-
зовање на српском језику дужно је да достави доказ да је 
испит из српског језика положило по програму одговарајуће 
високо школске установе). Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности доставља изабрани кандидат пре 
закључивања уговора о раду. Рок за подношења пријава је 
15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Уколико 
задњи дан пријаве пада у недељу, државни празник или на 
дан када школа не ради, задњи дан рока рачуна се истеком 
првог радног дана када школа ради. Пријаве се достављају 
непосредно или путем поште на горенаведену адресу.

Наука и образовање

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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МАШИНСКО-ЕЛЕКТОТЕХНИЧКА
ШКОЛА “ГОША”

11420 Смедеревска Паланка, Индустријска 66
тел. 026/317-310

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 
122, 139 и чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања и чл. 2-7 Правилника о ближим 
условима за избор директора установа образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 108/2015), а то су: 1. одгова-
рајуће високо образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона: 
на студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: 1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
2) студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 2. дозвола за 
рад (положен стручни испит) за наставника, педагога или 
психолога; 3. да је савладао обуку и да има положен испит 
за директора школе (кандидат који ту лиценцу не поседује 
може бити изабран, али ће бити дужан да испит за директо-
ра установе положи у року од 2 године од дана ступања на 
дужност), 4. да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 5. 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 6. да има држављанство Републике Србије; 7. 
да зна српски језик; 8. да има најмање 8 година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања,након стеченог 
одговарајућег образовања; 9. кандидат за директора уста-
нове образовања и васпитања не може да буде лице које 
је правоснажно осуђено за привредни преступ у вршењу 
раније дужности.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс дос-
тави: оверену копију доказа о стеченом одговарајућем висо-
ком образовању у складу са чл. 140 Закона; доказ о радном 
стажу у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; лекарско уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима; уверење да лице није осуђивано, у скла-
ду са чл. 139 став 1 тачка 3 Закона; оригинал или овере-
на копија уверења Привредног суда да није правоснажно 
осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности,-
не старије од 30 дана; оригинал или оверена копија уве-
рења Основног суда да против њега није покренут кривич-
ни поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, 
потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага 
или доношењем решења о одређивању притвора пре под-
ношења оптужног предлога - за кривична дела одређена 
у чл. 7 став 4 Правилника о ближим условима за избор 
директора установа образовања и васпитања; оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, 
достављају лица која су променила име или презиме након 
добијања дипломе; оригинал или оверену копију уверења 
о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци; 
оверену копију доказа о резултатима стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања, дос-
тављају лица која су претходно обављала дужност директо-
ра; биографију са кратким прегледом радних ангажовања; 
предлог програма рада директора школе. Уколико је кан-
дидат стекао одговарајуће високо образовање на српском 
језику, сматра се да је достављањем овог доказа, доставио 
и доказ да зна српски језик. Копије доказа које се подносе 
при конкурисању за избор директора морају бити оверене 
од стране надлежног органа, у супротном неће се узети у 
разматрање. Правилником о ближим условима за избор 
директора установе образовања и васпитања прописано је 
да предност за избор директора има кандидат који је стекао 
неко од звања према прописима из области образовања. 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријаве доставити на горенаведену адресу, 
са назнаком „Конкурс за избор директора“. Информације о 
конкурсу могу се добити путем телефона, број: 026/317-310.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИЛИЈА МИЛОСАВЛЕВИЋ КОЛАРАЦ“

11431 Колари, Коларчева бб
тел. 026/4711-054

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 18 радних 

часова (45% норме)

УСЛОВИ: професор, односно дипл. професор за енглески 
језик и књижевност, дипл. професор енглеског језика и 
књижевности мастер филолог (студијски програм или глав-
ни предмет/профил енглески језик, дипломирани професор 
- англиста - мастер, мастер професор језика и књижевности 
(студијски програм језик, књижевност и култура); поседо-
вање психичке, физичке и здравствене способности; да кан-
дидат 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; 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: радну биографију, уве-
рење о држављанству или извод из матичне књиге рођених, 
диплому или уверење о стеченом образовању, уверење о 
неосуђиваности које издаје надлежна полицијаска управа. 
Кандидати који образовање нису стекли на српском језику 
потребно је да приложе доказ о знању српског језика. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Потребно је тражена документа приложити у оригина-
лу или оверене фотокопије (овера не сме бити старија од 6 
месеци). Уверење о држављанству и о неосуђиваности не 
смеју бити старија од 6 месеци. Уколико се, уместо дипломе, 
прилаже уверење о стеченом образовању, оно не сме бити 
старије од 6 месеци. Неблаговремене, непотпуне пријаве, 
као и пријаве уз које су достављене неоверене фотокопије 
потребних докумената, неће се узимати у разматрање. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе, лично или телефоном: 026/4711-054.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“
22400 Рума, Главна 270

тел. 022/471-863

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове прописане чл. 122, 139 и 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 - др. закон): посе-
довање одговарајућег високог образовања из члана 140 ст. 
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, 
то јест високо образовање стечено: 1) на студијама другог 
степена - мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије или специјалистичке академске студије (студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука, у ком случају 
је неопходна завршеност студија првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета); или 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника 
основне школе, педагога или психолога; поседовање доз-
воле за рад (лиценце) наставника или стручног сарадника; 
поседовање лиценце за директора установе (кандидат који ту 
лиценцу не поседује може бити изабран, али ће бити дужан 
да испит за директора установе положи у року до две године 
од дана ступања на дужност); поседовање психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; 
поседовање држављанства Републике Србије; знање српског 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; неосуђи-
ваност правноснажном пресудом 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 про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
кандидата није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; најмање осам година рада на пословима 
образовања и васпитања у установи за образовање и вас-
питање, након стеченог одговарајућег образовања. Уколико 
се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим 
образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, за директора школе може бити 
изабрано и лице које, уз испуњеност осталих горенаведених 
услова, има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 
истог закона, то јест високо образовање стечено на студија-
ма првог степена (основне академске, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије) или на студијама у 
трајању од три године или више образовање за наставника 
те врсте школе - основна школа, дозволу за рад наставника 
и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање десет година рада на пословима васпи-
тања и образовања у установи, после стеченог одговарајућег 
образовања. 

ОСТАЛО: Пријава на конкурс својеручно потписана, оба-
везно мора да садржи податке о кандидату (име, презиме, 
адреса пребивалишта односно боравишта, контакт теле-
фон, адреса електронске поште ако је кандидат поседује), 
биографске податке са прегледом кретања у служби. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе следеће 
доказе: диплому о стеченој стручној спреми, а кандидати 
који су стекли образовање по прописима о високом обра-
зовању почев од 10.09.2005. године подносе и оверену 
фотокопију дипломе основних и мастер студија; уверење о 
положеном стручном испиту/испиту за лиценцу за настав-
ника или стручног сарадника (дозвола за рад); уверење о 
положеном испиту за директора - лиценца (пријава која не 
садржи ово уверење или доказ, неће се сматрати непотпу-
ном, а уколико кандидат буде изабран биће у обавези да 
у законском року положи испит за директора установе), 
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима (не старије од 6 месеци 
од дана подношења пријаве); уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци од дана подно-
шења пријаве); извод из матичне књиге рођених; доказ о 
знању српског језика, осим кандидата који су образовање 
стекли на српском језику (уколико образовање није стечено 
на српском језику кандидат прилаже потврду одговарајуће 
високошколске установе да је положио испит из српског 
језика по програму те установе); потврда/потврде да канди-
дат има најмање осам година радног искуства на послови-
ма образовања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања (потврда мора да садржи податак о радном 
стажу - периоду рада, односно стеченог искуства и посло-
вима које је лице обављало или обавља у периоду рада у 
установи која му издаје потврду и мора бити достављена у 
оригиналу); уверење надлежног суда да против кандидата 
није покренут кривични поступак и да није покренута истра-
га (издато након објављивања конкурса); уверење Прив-
редног суда да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за привредни преступ у вршењу раније дужности 
(издато након објављивања конкурса); уверење издато од 
надлежне службе МУП-а да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела наведена у услови-
ма за избор директора, као и непостојање дискриминатор-
ног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са 
законом (издато након објављивања конкурса); уколико се 
на конкурс пријављује лице које је претходно обављало или 
још обавља дужност директора установе, дужно је да доста-
ви резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену 
њеног спољашњег вредновања, доказ о резултату струч-
но-педагошког надзора, односно потврду надлежне школ-
ске управе да у току обављања његове дужности директора 
није врешен стручно педагошки надзор - уколико исту не 
поседује; доказе о својим стручним и организационим спо-
собностима (необавезно). Рок за пријављивање на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Ако последњи 
дан рока пада у недељу или на дан државног празника, рок 
истиче првог наредног радног дана. Комплетна документа-
ција уз пријаву подноси се у по два примерка (као оригинал 
или оверена копија). Конкурсна комисија ће обавити интер-
вју са пријављеним кандидатима који испуњавају услове 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријава са потребном документацијом 
доставља се непосредно секретаријату школе или путем 
поште - препоручено, у затвореној коверти на горенаведену 
адресу, са назнаком „За конкурс за директора школе“. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити у секретаријату 
школе или путем телефона: 022/471-863.

Наука и образовање

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЈЕЛИЦА СТАНИВУКОВИЋ ШИЉА“

22240 Шид, Цара Лазара 39
тел. 022/714-052

Васпитач
УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати следеће услове: 1) да 
има одговарајуће образовање прописано чланом 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017); 2) 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 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 човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 3) 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна језик на коме се остварује васпитно-обра-
зовни рад. Докази о испуњености услова из тачака 1), 2), 
4) и 5) подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ из тачке 
3) прибавља се пре закључења уговора о раду. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Mинистарства просвете, науке и технолошког развоја 
и потребну документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају установи. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови”. Пријавни формулар са доказима о испуње-
ности услова доставити на адресу ПУ „Јелица Станивуковић 
Шиља“, Шид, Цара Лазара 39 или лично у установу, сваким 
радним даном од 8 до 14 часова. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Све додатне информације 
могу се добити на телефон: 714-052.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАЋА ГРУЛОВИЋ“

22324 Бешка, Карађорђева 2
тел. 022/570-115

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: да има одговарајуће високо 
образовање у складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања стечено: 1) на 
студијама другог степена ( мастер академске студије, мас-
тер струковне студије и специјалистичке академске студије, 
и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета, 
(2) студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године” по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године,за настав-
ника основне школе,педагога или психолога, лице из става 
1.тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2) да има 
дозволу за рад (лиценцу) наставника, васпитача и стручног 
сарадника; 3) да има дозволу за рад директора - лиценцу 
за директора (кандидат који нема ту лиценцу може бити 
изабран, али ће бити дужан да испит за директора поло-
жи у року од две године од дана ступања на дужност); 4) 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 5) 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 кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не 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; 
6) да има држављанство Републике Србије; 7) да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик); 
8) да има најмање осам година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања. Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан 
кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 ста-
вови 1 и 2 Закона, дужност директора основне школе може 
да обавља лице које има одговарајуће образовање из члана 
140 став 3 Закона за наставника те врсте школе, дозволу 

за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку 
и положен испит за директора установе и најмање  десет 
година рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар који се преузи-
ма са званичне интернет странице Министраства просвете, 
науке и технолошког развоја, кандидат је дужан да достави 
следећу документацију: диплому о стеченом образовању 
(оригинал или оверену фотокопију); уверење о положе-
ном испиту за лиценцу, односно стручном испиту - дозво-
ли за рад (оригинал или оверену фотокопију); дозволу за 
рад директора, односно лиценцу за директора школе, ако је 
кандидат поседује (оригинал или оверену фотокопију); уве-
рење о држављанству, не старије од шест месеци (оригинал 
или оверену фотокопију); извод из матичне књиге рођених 
(оргинал или оверена фотокопија); доказ о знању језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик) - 
оригинал или оверену фотокопију (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на српском језику); ори-
гинал или оверену фотокопију уверења из суда да против 
кандидата није покренут кривични поступак, донета наред-
ба о спровођењу истраге, покренута оптужница или донето 
решење о одређивању притвора (не старије од 6 месеци); 
оригинал или оверену фотокопију уверења да није осуђиван 
правоснажном пресудом за наведена кривична дела из чла-
на 139 став 1 тачка 3 Закона (не старије од 6 месеци); ориги-
нал или оверену фотокопију уверења надлежног привред-
ног суда да кандидат није осуђиван за привредни преступ 
(не старије од 6 месеци); потврду о радном искуству; уве-
рење о поседовању психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима, не старије од шест 
месеци (оригинал или оверену фотокопију); извештај про-
светног саветника о резултатима стручно-педагошког над-
зора установе и оцену спољашњег вредновања (уколико је 
кандидат претходно обављао дужност директора устано-
ве), преглед кретања у служби са биографским подацима. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве се подносе лич-
но или путем поште на горенаведену адресу, са назнаком 
„Конкурс за директора”. За потребне информације обратити 
се секретару школе, на телефон: 022/572-115.

ОСНОВНА ШКОЛА „ПЕТАР КОЧИЋ“
22320 Инђија, Цара Душана 9

тел. 022/555-895

Наставник енглеског језика (1. циклус)
100%+33,33% радног времена, на одређено 

време преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: 1) Кандидат треба да испуњава услове пропи-
сане чланом 139, 140 Закона о основама система обрао-
вања и васпитања (“Службени гласник РС” бр. 88/1207), 
и то: мора да има одговарајуће образовање за наставнике 
основне школе у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС - Просветни глас-
ник“, бр: 11/2012, 15/2013, 2/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/18); 2 ) да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност 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 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 њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом доставља школи. 
Уз пријавни формулар кандидат доставља: краћу биогра-
фију са адресом и контакт телефоном, оригинал или ове-
рену копију дипломе о стеченој стручној спреми; оригинал 
или оверену копију уверења о држављанству Републике 
Србије, оригинал или оверену копију извода из матичне 
књиге рођених, доказ о неосуђиваности (извод из казнене 
евиденције), доказ о познавању српског језика, на коме се 
остварује образовно васпитни рад (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на српском језику). Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са 
ученицима - лекарско уверење доставља изабрани канди-
дат пре закључивања уговора о раду. Рок за подношење 

пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Прија-
ве са потребном документацијом предати у секретаријат 
школе или послати поштом на адресу: ОШ „Петар Кочић“ 
Инђија, Цара Душана 9.

СУБОТИЦА

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

24000 Суботица, Марка Орешковића 16

Професор струковних студија за 
ужу научну област Електротехничко 

инжењерство
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова треба да испуњава 
услове услове утврђене чланом 74 Закона о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС” број 88/2017 и 27/2018 - др. закон) 
и чланом 32 Статута Високе техничке школе струковних сту-
дија у Суботици. Уз пријаву на конкурс кандидати подно-
се: биографију са подацима о досадашњем раду, оверену 
фотокопију дипломе о завршеном факултету, као и о ака-
демском звању доктора, списак стручних односно научних 
радова објављене у научним часописима или зборницима, 
са рецензијама, 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). Пријаву са доказима 
о испуњавању услова конкурса доставити секретаријату 
школе, на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се разматрати.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА
24000 Суботица, Банијска 67

Наставник за избор у звање професора 
струковних студија и заснивање радног 

односа из поља Медицинске науке
УСЛОВИ: медицински факултет, академски назив доктор 
медицинских или фармацеутских наука, објављени струч-
ни радови и способност за наставни рад. Остали услови су 
утврђени Законом о високом образовању, Статутом школе, 
Правилником о начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа сарадника и наставника и Правилни-
ком о унутрашњој организацији и систематизацији послова 
у складу са којима ће бити извршен избор између пријавље-
них кандидата. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни 
да поднесу: биографију са свим битним подацима, кретање 
у професионалном раду (установа, факултет, универзи-
тет или фирма, трајање запослења и звање - навести сва 
звања), докази у овереној фотокопији: извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, све високош-
колске дипломе и додатак дипломи или нострификације 
диплома стечене у иностранству, доказ надлежног органа 
поводом чињенице да кандидат није под истрагом, не ста-
рији од 6 месеци.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс подносе се до попуне радног 
места и подносе се на горенаведену адресу. Сву конкурсну 
документацију, као доказ о испуњености услова конкурса, 
доставити и у електронској форми (на компакт диску - CD). 
Упућују се кандидати да користе образац пријаве на кон-
курс који се налази на сајту школе www.vsovsu.rs. Непотпу-
не пријаве неће се узимати у обзир и неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА

24000 Суботица, Козарачка 2а
тел. 024/554-300

Наставник у свим звањима (доцент, 
ванредни професор и редовни 

професор), научна област Инжењерска 
механика

на неодређено, односно одређено време од 
5 година

УСЛОВИ: доктор техничких наука, област грађевинарство, 
радно искуство 5 година у педагошком раду. Кандидати 
поред општих услова треба да испуњавају и услове пред-
виђене чланом 75 став 1 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017) и чланом 2 Правилника 
о начину и поступку стицања звања и заснивање рад-
ног односа наставника Универзитета у Новом Саду, број: 

Наука и образовање
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01-163/12 од 07.12.2017. године од и члана 122 став 2 бр. 
278/2-30.04.2013. године и измена и допуна Статута 487-
1/27.06.2016. године

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс треба приложити: кратку 
биографију, диплому факултета, диплому доктора наука 
и списак објављених радова и саме радове у протеклих 5 
година. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у 
средствим јавног информисања. Непотпуне и неблаговре-
мене приспеле пријаве се неће разматрати. Ближе инфор-
мације се могу добити на телефон: 024/554-300. Пријаве 
са доказом о испуњавању услова слати на горенаведену 
адресу.

ШАБАЦ

ПУ „СЛАВА КОВИЋ“
15350 Богатић, Јанка Веселиновићa 3

Педагошки асистент
на одређено време за школску 2018/2019. 

годину, до 31.08.2019. године

УСЛОВИ: педагошки асистент може да буде лице које 
испуњава следеће услове, односно лице које има: IV сте-
пен стручне спреме; психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано 
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 међународ-
ним 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 на којем се остварује васпитно-образовни рад (пожељ-
но познавање и ромског језика); да има завршену уводну 
обуку према Правилнику о програму обуке за педагошког 
асистента.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и уз одштампани пријавни формулар 
треба да приложи: доказ да поседује одговарајуће образо-
вање (оригинал или оверену фотокопију дипломе), доказ 
о знању српског језика (достављају само кандидати који 
одговарајуће образовање нису стекли на српском језику, у 
том случају кандидат доставља писани доказ да је положио 
српски језик по програму високошколске установе - ориги-
нал или оверену фотокопију), доказ 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 дискриминатор-
но понашање (уверење/потврда из МУП-а, не старије од 
шест месеци, оригинал или оверена фотокопија), доказ да 
против кандидата није подигнута оптужница за кривична 
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања - потврда/уверење из надлежног 
суда (оригинал или оверену фотокопију - не старије од шест 
месеци), доказ да је држављанин Републике Србије (ориги-
нал или оверену фотокопију, не старије од шест месеци), 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију, не старије од шест месеци), доказ да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима доставља кандидат пре закључења уговора 
о раду (оригинал или оверена фотокопија), сертификат о 
завршеном уводном моделу - обуци за педагошког асистен-
та у складу са Правилником о програму обуке за педагошког 
асистента (оригинал или оверена фотокопија). Пријава на 
конкурс обавезно садржи податке о кандидату (име, пре-
зиме, адреса пребивалишта, односно боравишта, контакт 
телефон, адреса електронске поште ако је кандидат посе-
дује). Пријава са потребном документацијом подноси се у 
затвореној коверти, са назнаком: „Конкурс за педагошког 
асистента“. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће узимати у разматрање. Документација се може доста-
вити лично или поштом на горенаведену адресу. Предш-
колска установа нема обавезу да пријављеном кандидату 
враћа документацију. Ближа обавештења могу се добити 
у секретаријату предшколске установе, на број телефона: 
015/7786-881.

МАЧВАНСКА СРЕДЊА ШКОЛА 
БОГАТИЋ

15350 Богатић, Јанка Веселиновића 1
тел. 015/7786-412

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услова у погледу 
образовања прописане чланом 139 и чланом 140 став 1 и 
2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” број 88/2017), за наставника школе, педагога, 
психолога и подручја рада: Економија, право и администра-
ција, Трговина, угоститељство и туризам, Пољопривреда, 
производња и прерада хране, Саобраћај и Машинство и 
обрада метала, и то: образовање стечено на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: студије 
другога степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета; студије 
другог степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдициплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педагошких 
наука. Лице мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; на основним студијама у трајању 
од најмање четири године по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; дозволу 
за рад, односно положен стручни испит за наставника или 
стручног сарадника; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; неосуђиваност 
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 родоскрвнуће, за кривична дела примања 
или давања мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
ско понашање; да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик; да има најмање осам година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања; да има обуку и положен испит 
за директора (изабрани кандидат који нема положен испит 
за директора дужан је да га положи у року од две године 
од дана ступања на дужност); најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу: ове-
рену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; кан-
дидати који су високо образовање стекли након 10. септем-
бра 2005. године подносе оверену фотокопију дипломе и 
основних и мастер студија; оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту или испиту за лиценцу; потвр-
ду да кандидат има најмање осам година радног искуства 
на пословима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања; лекарско уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима, не старије од шест месеци у односу на дан 
истека конкурса - оригинал; уверење о држављанству - ори-
гинал или оверена фотокопија; преглед кретања у служби 
са биографским подацима; оквирни план рада за време 
мандата; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора 
школе у оцени спољашњег вредновања за кандидате који 
су претходно обављали дужност директора; доказ о неос-
уђиваности и непостојању дискриминаторног понашања, не 
старији од шест месеци; доказ да се против њега не води 
кривични поступак, не старији од шест месеци; извод из 
матичне књиге рођених (не старији од шест месеци). Рок 
за достављање пријава је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Пријаве достављати на горенаведену адресу, са 
назнаком „Конкурс за избор директора”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Информа-
ције на телефон: 015/7866-202. Лице задужено за контакт 
Марјана Чабаркапа.

ОШ “ЈОВАН ЦВИЈИЋ”
15352 Змињак, Војводе Мишића 1

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 40% радног 

времена.

Наставник физике
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 50% радног 

времена

Наставник француског језика
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 30% радног 

времена.

Наставник хемије
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 40% радног 

времена

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

времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примље-
но лице које има одговарајуће образовање у складу са чла-
ном 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018 - др.закони) 
- наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које је 
стекло одговарајуће високо образовање на студијама другог 
степена (мастер академсек студије, мастер струковне стру-
дије, специјалистичке академске студије и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одговарајуће 
предмете, 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 године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10.сеп-
тембра 2005.године. Лице из подтачке 2 овог члана мора 
да има завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета. Има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, да није осуђивано за кривична 
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона, да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају установи.

ОСТАЛО: Потребна документација: оверена фотокопија 
дипломе о стеченом образовању; -доказ да није осуђивано 
правоснажном 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање, злостављање мало-
летног 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није у складу са законом утврђено дискриминаторно 
понашање; уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци); доказ о знању српског језика (одно-
си се на кандидате који нису образовање стекли на српс-
ком језику). Уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Пријаве се подносе у року од 
8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремена 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве доставити лич-
но или поштом на горенаведену адресу.

Наука и образовање

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ БИЗНИС
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УЖИЦЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОРДАН ЂУКАНОВИЋ”

31263 Варда, Варда бб
тел. 031/888-034

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Поседовање одговарујећег високог образовања 
из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовањ и васпитања, то јест високо образовање стечено: 
1) на студијама другог степена- мастер академске студије, 
мастер струковне студије или специјалистичке академ-
ске студије ( студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
педагошких наука- у ком случају је неопходна завршеност 
студија певог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета); или 2) 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године), за наставника те врсте школе и 
подручја рада, педагога или психолога; поседовање доз-
воле за рад ( лиценце) наставника, васпитача и стручног 
сарадника; поседовање лиценце за директора установе ( 
кандидат који ту лиценцу не поседује може бити изабран, 
али ће бити дужан да испит за директора установе положи 
у року од две године од дана ступања на дужност); посе-
довање психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима; поседовање држављанства 
Републике Србије; знање српског језика и језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе; кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију; непостојање дискриминаторног понашања на страни 
кандидата, утврђеног у складу са законом; најмање осам 
година рад на пословима образовања и васпитања у уста-
нови за образовање и васпитање, након стеченог одго-
варајућег образовања. Уколико се на конкурс не пријави 
ниједан кандидат са одговарајућим обарзовањем из чла-
на 140 ст 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања, за директора Школе може бити изабрано и 
лице које, уз испуњеност осталих горе наведених услова, 
има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 истог 
закона, то јест високо образовање стечено на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије) или на студијама, у 
трајању од три године, или више образовање, за настав-
ника те врсте школе, дозволу за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника, обуку и положен испит за директо-
ра установе и најмање десет година рада на пословима 
васпитања и образовања у установи, после стеченог одго-
варајућег образовања. Уз пријаву на конкурс кандида-
ти треба да приложе: доказ о држављанству (уверење о 
држављанству, односно извод из матичне књиге рођених); 
оверен препис / фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; доказ о знању српског језика на којем се изводи 
образовно- васпитни рад( осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на тим језицима); оверен пре-
пис/ фотокопију документа о положеном испиту за лицен-
цу, односно стручном испиту; потврду о радном искуству; 
доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминатор-
ног понашања; доказ о резултаима стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања (само 
кандидати који су претходно обављали дужност директора 
установе); оверен препис/фотокопију лиценце за директо-
ра установе (ако је кандидат поседује); преглед кретања 
у служби са биографским подацима (необавезно); доказе 
о својим стручним и организационим способностима (нео-
бавезно). Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаву на конкурс, 
са пратећом документацијом, подноси се препорученом 
пошиљком или лично на адресу: Основна школа „Јордан 
Ђукановић“, 31263 Варда, Варда бб, са назнаком “Пријава 
за конкурс за избор директора”. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе и путем телефо-
на: 031/888-034.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НЕВЕН“
31250 Бајина Башта, Вука Караџића 34

тел. 031/864-188 лок.12

Васпитач
на одређено време до 31.08.2019. године

4 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице под 
условима прописаним законом и ако има: 1) високо образо-
вање: на студијама другог степена ( мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије) по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005.године; на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне студије), сту-
дијама у трајању од три године или одговарајуће више обра-
зовање; 2) психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом; 3) да 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 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкције, и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) држављанство Републике Србије; 
5) да зна српски језик, језик на којем се остварује образовно- 
васпитни рад. 

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време до 31.08.2019. године

2 извршиоца
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице под 
условима прописаним законом и ако има: средње образо-
вање са звањем медицинска сестра- васпитач; 2) психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом; 3) да 
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 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 санкције, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик, језик на којем се остварује 
образовно- васпитни рад.

Дефектолог
на одређено време до 31.08.2019. године

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице под 
условима прописаним законом и ако има: 1) високо обра-
зовање: на студијама другог степена ( мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије) по пропису који уређује висо-
ко образовање почев од 10. септембра 2005.године; на 
студијама првог степена ( основне академске, односно 
струковне студије), студијама у трајању од три године или 
одговарајуће више образовање; 2) психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом; 3) да није осуђи-
вано 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкције, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) држављанство Републике Србије;
5) да зна српски језик, језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад.

Спремачица
на одређено време до 31.08.2019. године

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице под 
условима прописаним законом и ако има: завршено основ-
но образовање; 2) психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом; 3) да није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 

без обзира на изречену кривичну санкције, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик, 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садр-
жи: потпуну личну и радну биографију са адресом и кон-
такт телефоном, диплому о стеченом образовању; извод из 
матичне књиге рођених , уверење о држављанству РС, уве-
рење да кандидат није осуђиван (уверење МУП-а); пријавни 
формулар ( образац пријавног формулара кандидати преу-
зимају са сајта Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја). Кандидати подносе документа у оригиналу или 
оверене копије. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним формуларом, достављају установи. 
Пре закључења уговора о раду кандидат доставља доказ 
којим потврђује да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве се подносе лично или путем поште, на горе наведе-
ну адресу, са назнаком „За конкурс”. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити на број телефона: 031/864-188 лок. 
12. Конкурс траје осам дана од објављивања. Неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране.

ВРАЊЕ

ВИСОКА ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

17500 Врање, Филипа Филиповића 20
тел. 017/421-859

Сарадник у настави или асистент за 
ужу научу област Рачунарска техника и 

информатика
на одређено време

УСЛОВИ: За сарадника у настави: завршен ПМФ одгова-
рајућег смера, електронски факултет одговарајућег смера, 
машински факултет, технички факултет одговарајућег сме-
ра, факултет организационих наука одговарајућег смера 
са просеченом оценом најмање 8 (осам) и уписане мастер 
студије. За асистента: завршен ПМФ одговарајућег сме-
ра, електронски факултет одговарајјућег смера, машински 
факултет, технички факултет одговарајућег смера, факул-
тет организационих наука одговарајућег смера, са просеч-
ном оценом најмање 8 (осам) на сваком од предходних сте-
пена студија и уписане докторске студије.

ОСТАЛО: Општи и посебни услови за избор у звање су 
прописани члановима 82, 83 и 84 Закона о високом обра-
зовању, Статутом школе и Правилником о начину и поступ-
ку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
и сарадника. Пријаве кандидата са прилозима (биографија, 
списак научних и стручних радова, сами радови, оверене 
дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству) подносе се 
на адресу: Висока школа примењених струковних студија, 
17500 Врање, Филипа Филиповића 20, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

ВРШАЦ

ОШ „ЂОРЂЕ МАЛЕТИЋ”
26346 Јасеново, Маршала Тита 1

тел. 013/855-109
e-mail: skolajas@donet.rs

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене послове

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, односно до 

повратка запосленог са функције

УСЛОВИ: може се засновати радни однос са лицем које 
испуњава услове прописане чланом 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и које је стекло висо-
ко образовање на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким 
струковним студијама, по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године или на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године, и то са дипломираним економистом, дипломи-
раним економистом - мастером или са дипломираним еконо-
мистом који је стекао високо образовање на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године; радно искуство 
минимум 6 месеци на рачуноводствено - књиговодственим 

Наука и образовање
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пословима у јавном сектору. Поред општих услова пред-
виђених Законом кандидати треба да испуњавају следеће 
посебне услове: да имају психичку и физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани 
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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њих није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати прилажу: попуњен пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија, не ста-
рија од 6 месеци); уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија, не старија од 6 месеци); извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не 
старија од 6 месеци); доказ о неосуђиваности кандидата из 
СУП-а; потврду послодавца где је кандидат радио и кратак 
опис послова на којима је радио, као доказ радног искуства. 
Лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима подноси се пре 
закључивања уговора о раду. Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање.

ЗАЈЕЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА У ЗАЈЕЧАРУ
19000 Зајечар, Кнегиње Љубице 3-5

Наставник психологије
са 20% радног времена, на одређено време 

до повратка запослене са породиљског 
боловања

Наставник електрогрупе предмета
на одређено време, за време трајања 
четворогодишњег мандата директора

УСЛОВИ: за оба радна места: кандидат мора да испуњава 
услове прописане члановима 139. и 140. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС” 
бр.88/2017 и 27/2018 - даље: Закон) и важећим Правилни-
ком о степену и врсти образовања, врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
средњим стручним школама и то: да има високо образовање 
стечено на студијама другог степена - мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије, и то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука, уз завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета, као и високо образовање 
стечено на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године); да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђивано правноснажном пресудом за кривична 
дела за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 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 утврђено дискриминаторно пона-
шање, у смислу члана 139. став 1. тачка 3) Закона; да има 
држављанство Републике Србије и да зна српски језик, на 
коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат подноси пријаву у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса на пријавном формулару који 
се преузима са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, уз који се доставља 
потребна документација, односно докази о испуњености 
услова за избор кандидата, и то: доказ о стеченом одгова-
рајућем образовању (оверена фотокопија дипломе); доказ 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела из члана 139. став 1.тачка 3) Закона и за кога 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (потврда, уверење или други документ издат од стра-

не МУП-а РС - не старији од 30 дана); доказ да кандидат има 
држављанство Републике Србије (уверење - не старије од 
шест месеци); доказ о познавању српског језика, као јези-
ка на коме се остварује образовно-васпитни рад - доставља 
само кандидат који није стекао образовање на српском јези-
ку (потврда, уверење или други документ којим се доказује 
да је испит из српског језика положен по програму одгова-
рајуће високошколске установе). Напомена: Доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности (лекарско уве-
рење) доставља само изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Кандидати пријављени на конкурс упућују 
се на на психолошку процену способности за рад са учени-
цима коју врши надлежна служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованих поступака. Након добијених 
резултата добијене психолошке процене, конкурсна коми-
сија разговор са кандидатима и доноси решење о избору. 
Осим наведеног, кандидати достављају и остала докумен-
та од значаја за одлучивање, и то извод из матичне књи-
ге рођених (на обрасцу са трајном важношћу - фотокопија 
или оригинал) и краћу радну биографију. Благовременом 
пријавом сматра се пријава која је поднета у року утврђе-
ном у конкурсу, као и пријава која је предата препорученом 
поштом, у ком случају се као дан пријема рачуна дан када 
је пошта примила пошиљку, а када последњи дан за под-
ношење пријаве пада у недељу или дане државног празни-
ка, рок за пријаву помера се за следећи радни дан, док се 
потпуном пријавом сматра пријава која у прилогу садржи 
документа којима кандидат доказује да испуњава услове за 
избор у складу са Законом и овим конкурсом. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријава 
се може поднети у просторијама школе или предати пре-
порученом поштом на адресу: Техничка школа у Зајечару, 
Кнегиње Љубице 3-5, 19000 Зајечар, са назнаком „За кон-
курсну комисију”. Информације о конкурсу могу се добити 
телефоном на број 019/422-876.

ЗРЕЊАНИН

ОШ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“
23000 Зрењанин, Стражиловска бб

тел. 023/563-840, 023/536-376, 023/531-914
e-mail: ppnjzr@gmail.com

www.ppnjzr.edu.rs

Наставник ромског језика са 
елементима националне културе

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 20% радног 

времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени глас-
ник РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлу-
ка УС), кандидат треба да испуњава и услове утврђене у 
чл. 139, 140, 142 и 144 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (даље: Закон) и у члану 3 став 1 тач-
ка 3 подтачка 1 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи, а то су: 
1) да има одговарајуће образовање и то: А) високо образо-
вање на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука (мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета); или Б) високо 
образовање на основним студијама у трајању од најмање 
4 године, по прописима који  су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Изузетно: наставник и 
васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим 
образовањем на студијама првог степена (основне академ-
ске, односно струковне и специјалистичке струковне сту-
дије), студијама у трајању од 3 године или вишим образо-
вањем. Наставник, васпитач и стручни сарадник мора имати 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова (члан 142. став 1. 
Закона). Ово образовање наставник, васпитач и стручни 
сарадник је обавезан да стекне у року од једне, а најви-
ше две године од дана пријема у радни однос, као услов 
за полагање испита за лиценцу. Сматра се да наставник, 
васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу, има образовање из члана 
142 став 1 Закона. Послове наставника, васпитача и струч-
ног сарадника може да обавља лице које има дозволу за 
рад (лиценцу). Без лиценце послове наставника, васпитача 

и стручног сарадника може да обавља: приправник (нај-
дуже 2 године од дана заснивања радног односа у устано-
ви); лице које испуњава услове за наставника, васпитача и 
стручног сарадника са радним стажом стеченим ван устано-
ве, под условима и на начин утврђеним за приправнике (нај-
дуже 2 године од дана заснивања радног односа у устано-
ви); лице које је засновало радни однос на одређено време 
ради замене одсутног запосленог (најдуже 2 године од дана 
заснивања радног односа у установи); сарадник у предш-
колској установи (ако има образовање из члана 142 Зако-
на); педагошки и андрагошки асистент и помоћни настав-
ник. Кандидат мора да има завршен курс организован од 
стране Министарства просвете и да је добио сертификат за 
наставника ромског језика. Кандидат треба и: 2) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 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 да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да 
обавезно достави: 1. пријавни формулар, 2. доказ о одго-
варајућем високом образовању, а) оверену фотокопију 
дипломе/уверења траженог степена и врсте образовања, б) 
доказ о образовању из педагошких, психолошких и мето-
дичких дисциплина (оверена фотокопија доказа који изда 
високошколска установа или оверена фотокопија уверења 
о положеном стручном испиту/испиту за лиценцу- за оне 
кандидате који то поседују), 3. уверење о држављанству - 
оригинал или оверена фотокопија, 4. извод из матичне књи-
ге рођених - оригинал или оверена фотокопија, 5. доказ да 
није осуђиван (за горенаведена дела у тачки 3) који није 
старији од 6 месеци - оригинал или оверена фотокопија, 
6. доказ да је стекао образовање на српском језику или је 
положио испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе (диплома/уверење издато на срп-
ском језику која се приложи као доказ под тачком 2 сматра 
се доказом о знању српског језика под тачком 6), 7. доказ 
да је прошао курс за наставника ромског језика организо-
ван од стране Министарства просвете. Лекарско уверење 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (оригинал или оверену фотокопију) 
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Услови тражени овим конкурсом доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом, достављају установи. Комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос из члана 139 Закона, у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани 
у ужи избор, у року од осам дана упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана пријема резултата 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 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови”. Пријаве слати на адресу школе, са 
назнаком „За конкурс“. У обзир ће се узети само благовреме-
не и потпуне пријаве. За све додатне информације обратити 
се секретару школе, на телефон: 023/563-840.

ОСНОВНА ШКОЛА
„Др ЂОРЂЕ ЈОАНОВИЋ”

23273 Ново Милошево, Маршала Тита 1

Наставник хемије
на одређено време до повратка запосленог, 

одсуство дуже од 60 дана, са 60% радног 
времена

УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће образовање, у 
складу са члановима 140 и 142 Закона, као и у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС”, број 
11/12...3/17) и то: за наставника хемије: дипломирани хеми-
чар, професор хемије, професор хемије и физике, професор 
хемије и биологије, дипломирани хемичар опште хемије, 
дипломирани хемичар за истраживање и развој, дипломи-

Наука и образовање
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рани физикохемичар, дипломирани хемичар - смер хемијско 
инжењерство, професор биологије и хемије, професор 
физике и хемије за основну школу, дипломирани профе-
сор биологије и хемије, дипломирани хемичар - професор 
хемије, дипломирани професор хемије - мастер, професор 
физике - хемије, професор географије - хемије, професор 
биологије - хемије, дипломирани професор физике - хемије, 
мастер, дипломирани професор биологије - хемије, мастер, 
дипломирани педагог за физику и хемију, дипломирани 
физичар - професор физике и хемије за основну школу - 
мастер, дипломирани хемичар - мастер, мастер професор 
хемије, мастер хемичар, мастер професор физике и хемије, 
мастер професор биологије и хемије, мастер физикохеми-
чар. Лица која су стекла академско звање мастер морају 
имати претходно завршене основне академске студије 
хемије.

Наставник грађанског васпитања
на одређено време до повратка запосленог 
одсутног дуже од 60 дана, са 50% радног 

времена

УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће образовање, у 
складу са члановима 140 и 142 Закона, као и у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС”, 
број 11/12...3/17) и то: за наставника грађанског васпи-
тања: професор педагогије, дипломирани педагог, општи 
смер или смер школске педагогије, дипломирани школски 
педагог - психолог, професор психологије, дипломира-
ни психолог, општи смер или смер школске психологије, 
дипломирани школски психолог - педагог, дипломирани 
школско-клинички психолог, лице које испуњава услове да 
изводи наставу из предмета страни језик, у складу са пра-
вилником којим је прописана врста образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи, дипломирани 
социјални радник, са положеним стручним испитом, однос-
но испитом за лиценцу у области образовања - дипломи-
рани педагог, професор географије, дипломирани географ, 
лице које испуњава услове да изводи наставу из предме-
та српски језик, у складу са правилником којим је пропи-
сана врста образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи, мастер педагог, мастер психолог, мастер 
филолог, мастер професор језика и књижевности, дипло-
мирани психолог - мастер, дипломирани педагог - мастер, 
мастер географ, дипломирани географ - мастер, мастер 
професор географије, лице које испуњава услове да изво-
ди наставу из предмета историја, у складу са правилником 
којим је прописана врста образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи, лица која испуњавају услове за 
обављање стручних послова: социјални радник, дефекто-
лог, логопед и андрагог, дипломирани географ - просторни 
планер, лице које испуњава услове за извођење наставе из 
предмета матерњи језик националне мањине, у складу са 
правилником којим је прописана врста образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи, лице које 
испуњава услове за извођење наставе из изборног пред-
мета матерњи језик/говор националне мањине са елемен-
тима националне културе, у складу са овим правилником; 
лице које испуњава услове за наставника основне школе; 
лице које испуњава услове за стручног сарадника основне 
школе; дипломирани музички педагог. Лица могу да изводе 
наставу уколико су, у складу са прописом којим се уређује 
стално стручно усавршавање и стицање звања наставника, 
васпитача и стручних сарадника, савладала програм обуке 
за извођење наставе из предмета грађанско васпитање за 
одговарајући разред, односно која су претходно завршила 
неке од следећих програма: Обука за наставника грађанског 
васпитања, Интерактивна обука/тимски рад, Умеће одрас-
тања, Умеће комуникације, Активна настава кроз учење, 
Едукација за ненасиље, Речи су прозори и зидови, Чувари 
осмеха, Учионица добре воље, Култура критичког миш-
љења, Буквар дечијих права,, Дебатни клуб, Безбедно дете, 
Злостављање и занемаривање деце, Здраво да сте или која 
имају завршен специјалистички курс за наставнике грађан-
ског васпитања на одговарајућој високошколској установи.

Педагошки асистент
на одређено време за школску 2018/2019. 

годину, односно до 31.08.2019. године

УСЛОВИ: средња школа, завршен програм за стручно усавр-
шавање педагошких асистената.

ОСТАЛО: Кандидат треба и: 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 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; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (српски). У складу 
са чланом 142 Закона, за послове наставника предметне 
наставе кандидат мора да има 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 шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва. Исто образовање 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 
попуњава пријемни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним формуларом достављају школи и 
то: оригинал или оверен препис дипломе, додатак дипломи; 
оригинал или оверен препис дипломе о завршеним основ-
ним академским студијама (за послове наставника хемије); 
доказ о завршеном програму обуке педагошких асистената 
(за послове педагошког асистента); уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рође-
них (на новом обрасцу издат од 01.03.2010. године); доказ 
о поседовању образовања из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина (потврда/уверење високошколске 
установе, уверење о положеном стручном испиту - лиценци 
или уверење о положеним испитима из педагогије и пси-
хологије); доказ о знању српског језика доставља се уко-
лико одговарајуће образовање није стеченом на том језику 
(доказ да је лице стекло средње, више или високо образо-
вање на српском језику или је положило испит из језика по 
програму одговарајуће високошколске установе); уверење 
МУП да лице није осуђивано односно извод из казнене еви-
денције. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима подноси 
изабрани кандидат пре закључења уговора. За кандидате 
који су изабрани у ужи круг врши се провера психофи-
зичких способности за рад са децом и ученицима од стра-
не надлежне службе за послове запошљавања, применом 
стандардизованих поступака. Сва приложена документа 
морају бити уредно оверена. Пријаве слати на горенаведену 
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“.

СРЕДЊА ШКОЛА
НОВИ БЕЧЕЈ

23272 Нови Бечеј, Маршала Тита 5

Наставник филозофије
са 25% радног времена, на одређено време 

до повратка запосленог са функције

Наставник хемије
са 10% радног времена, на одређено време 

до повратка запосленог са функције 

Наставник српског језика и 
књижевности

са 38,89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове пред-
виђене Законом о раду, као и посебне услове на основу 
члана 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017): да има 
одговарајуће образовање, да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона, да има држављан-
ство Републике Србије, да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (српски језик). Кандидат мора да 
испуњава услове у погледу степена и врсте образовања 
у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у гимназији. Кандидат мора да има 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. Уколико кандидат нема 
наведено образовање, обавезан је да га стекне у року од 
једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу. Кандидат који је 
у току студија положио испите из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, 
сматра се да има наведено образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете. Уз пријавни 
формулар са кратком биографијом, кандидат доставља и сле-
дећа документа: оригинал или оверену копију дипломе (као 
доказ о одговарајућем образовању); доказ да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело утврђена у чл. 
139 став 1 тачка 3 Закона - уверење из МУП-а, не старије од 
шест месеци, уверење о држављанству (оригинал или ове-
рена копија) - не старије од шест месеци, извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена копија) - не старије 
од шест месеци, доказ да кандидат има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са европским систе-
мом преноса бодова (оригинал или оверена копија потврде 
издата од стране високошколске установе); сматраће се да 
кандидат има поменуто образовање и уколико достави доказ 
да је у току студија положио испите из педагогије и психо-
логије (оверену фотокопију индекса) или доказ да је поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу (оригинал или 
оверену копију потврде о положеном испиту). Доказ о знању 
српског језика, као језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад у школи, доставља се само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику. Доказ о испуње-
ности услова - психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима, кандидат подноси пре закљу-
чења уговора о раду. Пријаве са потребном документацијом 
доставити у року од 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови” на горенаведену адресу, са назнаком „За кон-
курс”. Све потребне информације можете добити позивом на 
број телефона: 023/771-077.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО ЋОПИЋ“

23261 Лукићево, Бранка Радичевића 8
тел. 023/875-017

Наставник немачког језика
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 44% радног 

времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени глас-
ник РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлу-
ка УС) кандидат треба да испуњава и услове утврђене у чл. 

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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139, 140, 142 и 144 Закона о основама система образовања 
и васпитања (даље: Закон) и у члану 2 став 2-6 Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи, а то су: (1) да има одговарајуће 
образовање и то: А) високо образовање на студијама 2. 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 групе 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 нау-
ка (мора да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета);  или Б) високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Сматра се да наставник, васпитач и стручни сарад-
ник који је у току студија положио испите из педагогије и 
психологије или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу, има образовање из члана 142 став 1 Закона. 
Послове наставника, васпитача и стручног сарадника може 
да обавља лице које има дозволу за рад (лиценцу). Без 
лиценце послове наставника, васпитача и стручног сарадни-
ка може да обавља: приправник (најдуже 2 године од дана 
заснивања радног односа у установи); лице које испуњава 
услове за наставника, васпитача и стручног сарадника са 
радним стажом стеченим ван установе, под условима и на 
начин утврђеним за приправнике (најдуже 2 године од дана 
заснивања радног односа у установи); лице које је засно-
вало радни однос на одређено време ради замене одсут-
ног запосленог (најдуже 2 године од дана заснивања рад-
ног односа у установи); сарадник у предшколској установи 
(ако има образовање из члана 142 Закона); педагошки и 
андрагошки асистент и помоћни наставник. Наставу и дру-
ге облике образовно-васпитног рада у предметној настави 
из страног језика као обавезног предмета у првом циклусу 
основног образовања и васпитања могу да изводе лица, и 
то: 1) професор одговарајућег страног језика, 2) профе-
сор разредне наставе, 3) дипломирани филолог, односно 
професор језика и књижевности, 4) дипломирани школски 
педагог или школски психолог, 5) дипломирани педагог или 
дипломирани психолог, тачке 6)-8) (брисане), 9) лице које 
испуњава услове за наставника предметне наставе у основ-
ној школи, а које је на основним студијама положило испите 
из педагошке психологије или педагогије и психологије, као 
и методике наставе, 10) професор, односно дипломирани 
филолог за немачки језик и књижевност, 11) мастер фило-
лог (студијски програм или главни предмет/профил немач-
ки језик), 12) мастер професор језика и књижевности (сту-
дијски програм или главни предмет/профил немачки језик). 
Предност за извођење наставе из страног језика у првом 
циклусу основног образовања и васпитања из става 2 овог 
члана имају мастер професор језика и књижевности (одго-
варајући студијски програм или главни предмет/профил), 
односно мастер филолог (одговарајући студијски програм 
или главни предмет/профил), односно професор, однос-
но мастер учитељ, односно дипломирани учитељ-мастер, 
односно професор разредне наставе, мастер професор или 
професор у предметној настави и наставник у предеметној 
настави са положеним испитом Б2. Кандидат треба и: (2) да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; (3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 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 човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; (4) да 
има држављанство Републике Србије; (5)да зна српски језик 
(језик на коме се остварује образовно васпитни рад).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да оба-
везно достави: доказ о одговарајућем високом образовању, 
а) оверена фотокопија дипломе/уверења траженог степена 
и врсте образовања, б) доказ о образовању из педагошких, 
психолошких и методичких дисциплина (оверена фотоко-
пија доказа који изда високошколска установа); уверење о 
држављанству - оригинал или оверена фотокопија; извод 
из матичне књиге рођених - оригинал или оверена фотоко-
пија; доказ да није осуђиван (за горенаведена дела у тач-
ки 3) који није старији од 6 месеци - оригинал или овере-
на фотокопија; доказ да је стекао образовање на српском 
језику или је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе (диплома/уверење 
издато на српском језику која се приложи као доказ под тач-
ком 1 сматра се доказом о знању српског језика под тачком 
5; лекарско уверење (оригинал или оверену фотокопију) 
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Услови тражени овим конкурсом доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Кан-

дидати попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају установи. Комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос из члана 139 Закона, у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани 
у ужи избор, у року од осам дана упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана пријема резултата 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 
подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављи-
вања огласа. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком 
„За конкурс”. У обзир ће се узети само благовремене и пот-
пуне пријаве. За све додатне информације обратити се 
директору школе на телефон: 023/875-017.

ОШ „МИЛОЈЕ ЧИПЛИЋ“
Нови Бечеј, Маршала Тита 6

Професор хемије
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 50% норме

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у скла-
ду са чл. 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања (доказ о испуњености овог услова подноси се уз 
пријаву на конкурс): 1) дипломирани хемичар, 2) професор 
хемије, 3) професор хемије и физике, 4) професор хемије и 
биологије, 5) дипломирани хемичар опште хемије, 6)дипло-
мирани хемичар за истраживање и развој, 7) дипломирани 
физикохемичар, 8) дипломирани хемичар - смер хемијско 
инжењерство, 9) професор биологије и хемије, 10) профе-
сор физике и хемије за основну школу, 11) дипломирани 
професор биологије и хемије, 12) дипломирани хемичар - 
професор хемије, 13) дипломирани професор хемије - мас-
тер, 14) професор физике - хемије, 15) професор географије 
- хемије, 16) професор биологије - хемије, 17) дипломирани 
професор физике - хемије, мастер, 18) дипломирани про-
фесор биологије - хемије, мастер, 19) дипломирани педагог 
за физику и хемију, 20) дипломирани физичар - професор 
физике и хемије за основну школу - мастер, 21) дипломи-
рани хемичар - мастер, 22) мастер професор хемије, 23) 
мастер хемичар, 24) мастер професор физике и хемије, 25) 
мастер професор биологије и хемије; 26) мастер физико-
хемичар; 27) дипломирани инжењер хемије аналитичког 
смера; 28) мастер професор предметне наставе. Лица која 
су стекла академско звање мастер морају имати претход-
но завршене основне академске студије хемије. Из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” бр.88/2017): у радни однос у уста-
нови може да буде примљено лице под условима пропи-
саним законом и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 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; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Услови 
из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености 
услова из става 1 тач. 1), 3)-5) овог члана саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог чла-
на прибавља се пре закључења уговора о раду. У погле-
ду образовања, у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС” 
бр.88/2017): наставник, васпитач и стручни сарадник јес-
те лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 
1) на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) 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; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора 
да има завршене студије првог степена из научне, односно 

стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета. Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са 
стеченим одговарајућим високим образовањем на студија-
ма првог степена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем. Обавезно образовање 
лица из члана 140 овог закона је образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Уз пријаву доставити: пријавни формулар, 
доказ о одговарајућем образовању, оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми (овера не старија од 
6 месеци), фотокопију извода из матичне књиге рођених 
(овера не старија од 6 месеци), фотокопију држављанства 
(овера не старија од 6 месеци), доказ да кандидат није 
осуђиван, који није старији од 6 месеци (оригинал или ове-
рена фотокопија), потврду са факултета као доказ о посе-
довању образовања из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стеченом на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, 
од којих најмање 6 бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова, доказ да 
је стекао образовање на српском језику. Лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима кандидати ће доставити пре закључења 
уговора о раду, а доказ о некажњавању прибавља установа. 
Пријаве са потребном документацијом доставити поштом, у 
року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“, са назнаком „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити на број телефона: 023/771-109 
и 023/775-292.

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи



     

Н а 26. сајму запошљавања у органи-
зацији Града Новог Сада и Филијале 
Нови Сад НСЗ, одржаном 27. септем-
бра на СПЕНС-у, 64 послодавца тра-

жила су 3.120 радника различитих профила. 
Сајам је отворила директорка Покрајинске 
службе за запошљавање АП Војводине Сне-
жана Седлар, која је истакла значај директ-
ног посредовања између послодаваца и оних 
који траже посао.

„Брине нас велики број дугорочно неза-
послених у Војводини, међу којима је негде 
око 35 процената младих до 30 година, али се 
надамо да ћемо успети да правим системом 
образовања и праксама које ће се одржавати 
у привредним системима смањимо ту стопу и 
приближимо се границама Европске уније“, ис-
такла је Седлар и нагласила да је према пода-
цима Републичког завода за статистику најни-
жа незапосленост управо у региону Војводине. 

Према речима Славке Дукић, замени-
це начелника Градске управе за привреду 
града Новог Сада, Град годинама уназад 
препознаје значај оваквих манифестација и 
издваја средства за њихову организацију. По-
даци показују да сваки четврти незапослени 
који посети сајам запошљавања у року од три 
до шест месеци пронађе посао.

У последњих годину дана незапосленост 
у Новом Саду је смањена за 16 процената, а 
тренутно је на евиденцији НСЗ 15.018 неза-
послених.

„Неколико је фактора који су утицали на 
смањење незапослености. Пре свега побољ-
шање пословне климе, што је довело велике 
стране инвеститоре у Јужнобачки округ и 
Нови Сад, а тиме се отворио и велики број 
радних места. Смањењу броја незапослених 
допринеле су и добро планиране и успешно 
реализоване мере политике запошљавања 
које спроводи НСЗ, за које се из буџета репу-
бличке и покрајинске владе, али и из буџета 
града Новог Сада и осталих локалних само-
управа на територији Јужнобачког округа, из 
године у годину издвајају све већа средства“, 
истакла је Татјана Видовић, директорка Фи-
лијале Нови Сад НСЗ.

Сајам је подржао и начелник Јужнобач-
ког управног округа Милан Новаковић.

Највише шанси да дођу до посла имали 
су радници у производњи, трговци, угости-
тељски радници и медицинске сестре, затим 
информатичари, економисти, дефектолози, 
графички дизајнери, саветници у осигурању, 
шивачи, кројачи, магационери, возачи, хи-
гијеничари и многи други. Заинтересовани 
грађани су у великом броју обилазили штан-
дове послодаваца, распитивали се о услови-
ма за конкурисање и остављали своје рад-
не биографије. Интересовање је владало за 
послове у трговини, а представница „ББ Треј-
да“, у оквиру којег послују „ПерСу“ маркети, 
каже да је задовољна посећеношћу њиховог 
штанда, као и разговорима са заинтересова-

ним грађанима, те се нада да ће успети да 
задовоље део својих кадровских потреба.

Горан Мирковић је млади економски тех-
ничар. Тренутно усавршава два страна језика, 
а дошао је на сајам да потражи посао у области 
администрације или маркетинга: „Доста до-
бра понуда је на данашњем сајму. Мислим 
да вреди посећивати овакве манифестације и 
разговарати са послодавцима. Ја сам конкури-
сао на три места и надам се да ће ме позвати“, 
истиче Горан.
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РЕКОРДНА ПОНУДА ПОСЛОВА
Сајам запошљавања у Новом Саду

Подаци показују да сваки четврти незапослени који посети сајам запошљавања у 
року од три до шест месеци пронађе посао. У последњих годину дана незапосленост 

у Новом Саду је смањена за 16 процената, а тренутно је на евиденцији НСЗ
15.018 незапослених

Ђурђина Мачак

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ ЗА
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ ИНФОРМАТИЧКЕ ОБУКЕ
   У Филијали Нови Сад НСЗ потписани су уговори са полазницима 
специјалистичких информатичких обука. Прилику да се обуче за рад у 
области информационих технологија и да стекну атрактивна знања и 
вештине тражене на тржишту рада, добило је 100 полазника у Новом 
Саду, а биће реализоване три обуке: Јава програмирање, Front end web 
програмирање и .Нет програмирање. 
   Смиљана Радовановић, начелница Одељења за образовање и обуке у 
Филијали Нови Сад НСЗ, истакла је да је конкуренција била велика, што је 
омогућило избор најквалитетнијих кандидата. Она се осврнула на значај 
стицања нових знања и вештина у контексту убрзаног технолошког развоја 
и напретка и пожелела полазницима пуно успеха у даљем учењу и развоју 
каријере.
   Међу 50 полазника обуке за Јава програмирање је и Жељко Мале-
новић, незапослени дипломирани инжењер електротехнике, који у 
овом усавршавању види своју шансу за нови посао: „Очекујем да ћу се 
оспособити за самосталан рад у овој перспективној области, а након 
тока запослити, даље развијати и напредовати“.

   Наталија Кењевић из Новог Сада, дипломирана хемичарка, истиче да веома цени то што је добила шансу да стекне напредна знања и 
компетенције из области Јава програмирања, јер верује да ће јој то помоћи да нађе адекватан посао, имајући у виду да је дуже времена без 
запослења: „Желим ово да урадим за себе и имам осећај да ћу бити део нечег значајног“, каже Наталија.
   Први циклус специјалистичких информатичких обука које реализује Национална служба за запошљавање почиње у 10 градова у 
Србији, а обухватиће 775 полазника. Овај програм представља наставак успешно спроведеног пројекта Владе Републике Србије, који је 
у 2017. години покренуо Министарски савет за информационе технологије и иновационо предузетништво. Добро је познато да будућност 
припада ИТ сектору и да ИТ стручњаци имају највише могућности за запошљавање на тржишту рада у Србији, али и широм света.
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С ајам запошљавања у Бачкој Тополи, први пут организован 
као спој запошљавања, привреде и образовања, окупио је 50 
послодаваца који су понудили око 600 радних места. Сајам је 
организовала испостава суботичке филијале НСЗ у Бачкој То-

поли у сарадњи са локалном самоуправом.
Учествовали су послодавци из Бачке Тополе, Малог Иђоша и Субо-

тице, а најтраженији су били радници из области машинства и обраде 
метала: топионичари, ливци, бравари, заваривачи, металостругари, 
машински техничари и техничари на одржавању машина, техничари 
квалитета, дипломирани инжењери машинства, оператери на ЦНЦ 
машинама и технички цртачи. Послодавцима је, такође, био потребан 
већи број оператера, затим радници у производњи пластике, гуме, кор-
пица за трговине, месари, трговци, агенти осигурања, економисти...

Директор суботичке филијале НСЗ Душан Торбица оценио је да се 
14. сајам запошљавања у Бачкој Тополи организује у релативно повољ-
ној ситуацији за незапослене и релативно неповољној за послодавце, 
јер је све више слободних и нових радних места, а све мање располо-
живе радне снаге, што је проблем којим се у наредном периоду треба 
посебно позабавити.

„Како би се спречио одлазак људи на рад у иностранство потреб-
ни су нови програми, посебно усмерени на заустављање одлива радне 
снаге. Треба једноставно повећати плате, побољшати услове рада, спро-
водити безбедност и заштиту на раду, поштовати права запослених и 
радити на њиховом унапређењу, омогућити стипендирање деци запос-
лених и друге активности које побољшавају квалитет живота радника. 
Све то ће уз постојеће и планиране мере активне политике запошља-
вања дати резултате са којима ће бити све бише задовољних, a мање 
незадовољних“, рекао je Торбица.

Начелник Севернобачког управног округа Драги Вучковић истакао 
је да је смањење незапослености, које се сада бележи, један од стратеш-
ких циљева владе Републике Србије и изразио уверење да ће у наредних 
5 година значајно да се повећа износ зарада запослених и престати да се 
говори како инвеститори овде улажу због јефтине радне снаге.

Председник СО Бачка Топола Саша Срдић изразио је задовољство 
због повећаног интересовања инвеститора за потенцијале овдашњег 

индустријског парка, јер ће отварање нових производних погона допри-
нети даљем смањењу незапослености.

„Сајам овог типа први пут је организован у Србији и представља 
веома значајан искорак, па очекујем и да ће донети позитивне ефекте“, 
рекла је начелница Одсека за посредовање у запошљавању и плани-
рање каријере суботичке филијале НСЗ Верица Вујадиновић, а позитив-
ну оцену дали су и представници образовних установа, као и занатлије, 
око чијих штандова се окупио највећи број осмака.

У ревијалном делу сајма представиле су се компаније са својим 
производима. Пецара ракије Фекете Ибоља је посетиоцима приказа-
ла цео процес печења ракије – од воћа до готовог производа. Власни-
ца Кројачког салона „Ерика“ је на лицу места искројила блузу по мери, 
фризери Куће лепоте „Пожар и млађи Пожар“ су улепшавали фризуре и 
нокте посетиоцима, а цветни аранжмани Цвећаре „Клари декор“ посеб-
но су улепшали амбијент сајма.

Своје образовне смерове представиле су и три средње школе из 
Бачке Тополе: Пољопривредна школа „Бачка Топола“, Гимназија и 
средња економска школа „Доситеј Обрадовић“ и Техничка школа „Јожеф 
Шинковић“. На штанду Техничке школе ученици су правили фризуре и 
радили маникир, а деца из Пољопривредне школе нудила су посетио-
цима слатке и слане колаче из своје радиности.

На штанду НСЗ ученици завршних одељења основних и средњих 
школа су имали прилику да добију све неопходне информације из об-
ласти професионалне оријентације, као и о актуелној ситуацији на тр-
жишту рада. Ученицима је омогућена употреба електронског „Водича 
за избор занимања“. Представљене су и услуге, мере и активности НСЗ.

Међу послодавцима било је редовних учесника сајмова запошља-
вања, који на овај начин већ годинама попуњавају своје потребе за рад-
ницима, а они који су први пут учествовали тврде да ће поново кори-
стити ову меру запошљавања. Сви су једнодушни у оцени да је овај вид 
активности Националне службе изузетно користан, а посебне похвале 
упућене су за организацију која је спојила запошљавање, привреду и 
образовање.

Директор суботичке филијале НСЗ Душан Торбица оценио је да се 14. сајам 
запошљавања у Бачкој Тополи организује у релативно повољној ситуацији за 

незапослене и релативно неповољној за послодавце, јер је све више слободних и нових 
радних места, а све мање расположиве радне снаге

СПОЈ ЗАПОШЉАВАЊА, ПРИВРЕДЕ И ОБРАЗОВАЊА
Сајам запошљавања у Бачкој Тополи

Елвира Сечи Ердманн

     

     

РЕГИОНАЛНИ САЈАМ ПРИВРЕДЕ И САЈАМ
ЗАПОШЉАВАЊА У НОВОЈ ПАЗОВИ

   Развој приватног предузетништва у општини Стара Пазова је 
традиција дуга више од пола века. Вођене поменутом традицијом 
и позитивним искуством у организацији и одржавању сајмова, 
Општина Стара Пазова и Привредна комора Србије Регионална 
привредна комора Сремског управног округа, организовале су 
12. Регионални сајам привреде 27. и 28. септембра.
   Сајам се организује не само са циљем да пружи посетиоцима 
прилику да виде оно што привреда у овом крају има да понуди, 
него и да постане место окупљања пословних људи и предузет-
ника, како би се обезбедила реализација нових пословних зами-
сли и идеја и остварила нова улагања у привреду Срема.
   Национална служба за запошљавање - Филијала Сремска 
Митровица препознала је ову манифестацију као добру прилику 
у оквиру које се може одржати и сајам запошљавања, што је при-
хваћено од стране организатора Сајма привреде и ове године.
   Сајам запошљавања је одржан 28. септембра, а учествовало је 20 
послодаваца који су тражили преко 200 радника различитих профи-
ла. Најтраженији су били радници у производњи, оператери на ма-
шини за производњу фолије, продавци, конобари, комерцијалисти.
   Ово је четврти сајам запошљавања у Срему ове године. Претход-
ни сајмови одржани су у Пећинцима, Руми и Сремској Митровици.

СМАЊЕЊЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ
    На евиденцији Филијале Суботица НСЗ крајем августа евиден-
тирано је 8.777 незапослених, што представља смањење за 12,2% 
у односу на исти месец претходне године. На подручју општине 
Бачка Топола евидентирано је 1.881 незапослено лице, што је 
смањење за 11,8% у односу на исти месец 2017. Од 1. јануара до 
31. августа регистрован је 3.291 случај запошљавања са евиден-
ције незапослених, а само у Бачкој Тополи 654.

Наташа Радмановић
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У Београду је 24. и 25. септембра одржана 
Директорска и експертска конференција Цен-
тра јавних служби за запошљавање земаља 
југоисточне Европе (CPESSEC). Конференција 
је имала за циљ да се кроз размену искустава 
и знања стручњака из десет земаља учесница 
унапреди тржиште рада и капацитети и услу-
ге служби за запошљавање.

Првог дана одржана је панел дискусија 
„Унапређење мера активне политике запошља-
вања – обуке и стручно оспособљавање и усавр-
шавање кроз различите образовне програме“, а 
другог дана експертски састанак о афирматив-
ним мерама и програмима у раду са послода-
вцима, као и Директорски клуб на тему „Упо-
редно учење – the benchlearning experience“. 

После стручних излагања учесника презен-
товани су закључци дводневне конференције.

Потврђен је изузетан значај размене 
знања држава чланица у циљу развоја до-
брих пракси и учења на основу искустава 
других. Без обзира на разлике које постоје 
у приступима вођења политике запошља-
вања, као и узимајући у обзир различитост 
земаља чланица CPESSEC-а у погледу повр-
шине, броја становника, БДП-а или конкрет-
но броја незапослених на евиденцији, приме-
не сета програма и мера активне политике 
запошљавања, усаглашено је да све чланице 
имају јединствене стратешке циљеве у об-
ласти запошљавања. У том смислу, учесни-
ци су се сложили да је у наредном периоду 

потребно организовати још један мултила-
терални сусрет, али и више сусрета на би-
латералном нивоу, како би државе чланице 
биле упознате са новинама и имплемента-
цијом иновативних мера, које би евентуално 
могле да уведу и примене у процесе рада 
својих служби запошљавања, у циљу што 
ефикаснијег и квалитетнијег пружања услу-
га клијентима, како тражиоциома запослења 
тако и послодавцима, али и другим актери-
ма на тржишту рада. Уједно, на овај начин 
земље чланице биле би у могућности да 
номинују што квалитетније теме за наредну 
конференцију, којом ће председавати Босна и 
Херцеговина 2019. године.

Уочено је да дугорочна незапосленост пред-
ставља заједнички проблем са којим се суо-
чавају све земље чланице и имајући у виду да 
представља један од главних изазова у вођењу 
политике запошљавања, потребно је сагледати 
различите начине за њено превазилажење, кроз 
адекватне планове и примену одговарајућих 
програма и мера.

Посебан изазов савремене политике запо-
шљавања је укључивање у програме младих 
људи који су изван запослења, образовања и 
обуке (тзв. НЕЕТ - Not in Education, Employment 
or Training). Потребно је наћи квалитетне мода-
литете за мотивисање ове популације, актива-
цију и укључивање у тржиште рада.

Активација корисника новчаних социјал-
них примања и сарадња са надлежним ин-
ституцијама у циљу пружања интегрисаних 
услуга је један од циљева којим се доприноси 
јачању друштвене стабилности и интеграцији 
ове категорије на тржиште рада.

Сарадња са послодавцима и другим ре-
левантним актерима тржишта рада и креи-
рање програма и мера на основу успоставље-
не сарадње је основ за квалитетно вођење 
политике запошљавања. Прилагођавање 
посебних програма и мера, усклађених са ут-
врђеним потребама послодаваца, доприноси 
ефикасности истих, као и бољој сарадњи јав-
них служби за запошљавање и послодаваца, 
која ће утицати на повећање запошљавања.

Конференција „Реформе тржишта рада у земљама Западног Балкана и Турској“, одржана 
почетком октобра у Будви, окупила је високе представнике државних управа, јавних служби за 
запошљавање и организација социјалних партнера, као и експерте из земаља Западног Балка-
на и Турске, који су активно укључени у креирање и спровођење политике тржишта рада. 

Конференција је имала три главна циља. Покретање дубље дискусије о реформама јавних 
политика између Европске уније и партнера у региону требало је да покаже учинак појединач-
них земаља у односу на Европску унију, напредак али и недостатке и како их отклонити. Такође, 
конференција је истраживала неке од начела Европског стуба социјалних права, која су наро-
чито важна за усклађивање са европским нормама и стандардима у области запошљавања. 
Треће, разматрало се како додатно ојачати управљање реформама тржишта рада у процесу 
придруживања Европској унији.

Шеф Одсека за сарадњу у Делегацији Европске уније у Црној Гори Херман Шпиц (Spitz) рекао је да 
су све владе земаља чланица Европске уније суочене са великим изазовима када је реч о запослености 
становника. 

„Владе су опредељене да се баве тим проблемом и препознају се у многим политикама које су усвојене. У земљама Западног Балкана те стра-
тегије често прелазе у многе сфере, као што су смањење сиве економије, помагање појединцима да дођу до посла, заштита у радном окружењу и 
све оно што доприноси бољем стању на тржишту рада“ рекао је Шпиц.

Шеф јединице за међународна питања Европске комисије, Генерални директорат за запошљавање, Луис Прац (Prats), истакао је важност пру-
жања подршке како би се премостио јаз између земаља кандидата и чланица Европске уније.

Конференцији је у име Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије присуствовала Бојана Станић, 
државни секретар, која је учествовала на панел дискусији „Од стратешких приоритета до предузимања мера“, док је Националну службу за запо-
шљавање РС представљао Зоран Мартиновић.

Директорска и експертска конференција Центра јавних служби за запошљавање 
земаља југоисточне Европе

Зоран Мартиновић, директор НСЗ, на експертској конференцији у Будви

Дугорочна незапосленост представља заједнички проблем са којим се суочавају све 
земље чланице Центра и имајући у виду да представља један од главних изазова у вођењу 

политике запошљавања, потребно је сагледати различите начине за њено превазилажење

ЗАКЉУЧЦИ КОНФЕРЕНЦИЈЕ

РЕФОРМЕ ТРЖИШТА РАДА У ЗЕМЉАМА 
ЗАПАДНОГ БАЛКАНА И ТУРСКОЈ

Катарина Јовичин
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ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА У ФОКУСУ

КОЛИКО ЗАРАЂУЈУ НАШИ
ДИГИТАЛНИ РАДНИЦИ?

Самит 100 бизнис лидера југоисточне Европе

Србија међу првих двадесет у свету

Премијерка Ана Брнабић чврсто верује да је четврта индустријска револуција 
огромна шанса Србије, али и других земаља региона да сустигну и коначно

ухвате корак са светом

Интернет не представља само извор информисања и забаве, већ је и незаобилазно средство 
у обављању различитих послова. Процењује се да су радници из Србије међу најбројнијима у 

онлајн сфери рада, како у Европи, тако и у свету. Најчешће се оваквим пословима баве јер желе 
додатну зараду, немају други посао или због жеље да зараде више

Ове године Београд је био домаћин VII Самита 100 бизнис лиде-
ра југоисточне Европе, јединствене регионалне бизнис плат-
форме коју организује Српска асоцијација менаџера заједно 
са регионалним партнерима. Овогодишња тема конферен-

ције била је дигитална трансформација. Самит је окупио најистакну-
тије пословне лидере Србије, Словеније, Хрватске, Босне и Херцего-
вине, Црне Горе, Македоније и Албаније и представнике држава из 
региона, који су говорили на најразличитије теме, попут мобилности 
рада, енергетске одрживости, брендирања региона...

На дводевном скупу, чија је главна тема била како искористити 
четврту индустријску револуцију за стварање развијеног и глобално 
конкурентног региона, председница Српске асоцијације менаџера и 
председница УО Самита 100 Станка Пејановић, нагласила је да ће 
бити размотрене могућности како да кроз повезивање искористимо 
што боље промене четврте индустријске револуције. 

„Сведоци смо и активни учесници великих промена које су про-
мениле многе пословне моделе, учиниле комуникацију много раз-
вијенијом, транспорт глобалним, увеле нове облике потрошње. Дигитализација је велика шанса која може да допринесе развоју локалних еко-
номија и заједница“, рекла је она и додала да је потребно синхронизовано деловање привреде и школства како би се деци у региону омогућило 
да буду део светске економије, али и да би имали стручњаке за нове послове у ИТ индустрији и отворили перспективе јачања националних 
економија. 

Премијерка Ана Брнабић чврсто верује да је четврта индустријска револуција огромна шанса Србије, али и других земаља региона да 
сустигну и коначно ухвате корак са светом. „Ово може бити регион победника, предводинка у иновацијама и примени нових технологија и 
привредном расту“, истакла је она. 

Самит 100 бизнис лидера први је такав скуп у региону, замишљен као платформа за привредно повезивање и конкретан допринос бизнис 
лидера политичким напорима за унапређење економске сарадње и конкурентности региона. Намера организатора је да се на заједничком 
сусрету бизнис лидера и државника отворе перспективе јачања конкурентности националних економија, конкурентског потенцијала читаве 
југоисточне Европе, а тиме и повећања квалитета живота у региону.

Први скуп одржан је у октобру 2011. године у Аранђеловцу, а претходни Самит 100 одржан је у Скопљу, у октобру 2017. године.

Дигитални рад обухвата различите послове, као што су дизајнирање, превођење, програмирање... 
„Процењује се да се Србија убраја у првих 20 земаља у свету по броју дигиталних радника“, рекла је 
Јелена Шапић, из Центра за истраживање јавних политика, који је почетком године започео истра-
живање о томе ко су дигитални радници из Србије који су активни на глобалним платформама и о 
њиховим потребама у сфери радних права.

Она наводи да се не зна њихов тачан број, јер до сада није било истраживања о томе, а најчешће 
обављају послове из области креативне индустрије и ИТ сектора. Скоро половина испитаника у анкети 
рекла је да ради до 20 сати недељно, што је тренд и у земљама ЕУ.

Милица Скочајић, из Центра за истраживање јавних политика, каже да су на дигиталним плат-
формама, што се Србије тиче, подједнако заступљене и жене и мушкарци, с тим што су мушкарци 
активнији и самим тим зараде више. Жене се углавном баве пословима попут писања, превођења, 
држања часова језика. У дизајну и архитектури подједнако су заступљени и мушкарци и жене, и то 
углавном старости од 26 до 35 година, са вишим образовањем.

Када је у питању мотивација и зашто се најчешће опредељују за такве послове, већина испитаника каже 
да је то због флексибилности ове врсте рада, што могу посао да уклапају са обавезама код куће, а један од 
разлога је и што не желе да раде за другог, већ да буду одговорни за своје време и зараду. Извор: Танјуг

Извор: Танјуг, Фото: САМ
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Р ођен је у Пећи на Косову и Метохији, данас живи и ради у Сме-
дереву. Ускоро иде у пензију, а неколико година раније одлу-
чио је да напусти посао који је радио да би се бавио послом 
који воли. Каже, сликарство је његова љубав од малих ногу и 

срећан је што данас може потпуно да му се посвети. Он је добар при-
мер тога да је човек истински срећан када ради оно што воли, а од 
њега смо желели да сазнамо како се одлучио на такав корак и да ли 
може да се живи од тог посла. 

Драгољуб причу почиње од самог почетка. Још док је био дете за-
волео је сликарство. Његова породична кућа у Пећи налазила се у бли-
зини Средње уметничке школе, по којој је тај град иначе био познат. 

„Сваког дана сам гледао ђаке када су пролазили поред моје 
куће са чудним и великим блоковима. Почео сам да идем са њима 
у природу, где су имали часове практичне наставе сликања и то ме 
је задивило. Решио сам и ја да пробам, па сам прве потезе четкицом 
направио у свом малом блоку за цртање“, сећа се он. 

Даљи животни пут некако га је упућивао на уметност. Гимна-
зију је уписао у Смедереву 1971. године и на његову велику срећу 
први разредни старешина био му је велики српски академик и вајар 
Селимир Јовановић. Он је имао велики утицај на развој Драгољубове 
љубави према уметности током четири године колико му је преда-
вао. „Имали смо прави уметнички кабинет у гимназији и сви су нас 
звали Селетови ђаци“, каже наш саговорник.

Уметник Селимир Јовановић био је један је од оснивача Подунавске 
ликовне групе и музичке омладине Смедерева. Био је члан Удружења 
ликовних уметника Србије. Поред бројних скулптура, аутор је Споме-
ника жртвама петојунске катастрофе у Смедереву, који сећа на један од 
најтрагичнијих тренутака у историји тог града из Другог светског рата.  

„Током гимназијских дана моја љубав ка сликању се распламса-
ла, а професор ме је бодрио да упишем ликовну академију. Ипак, како 
то обично у животу бива, моји родитељи ме нису подржали у томе, па 
сам завршио на саобраћајном факултету“. 

Готово цео радни век везан је за компанију „Ласта“, а радио је не-
колико различитих послова, почев од туризма где је био туристички 
водич, преко диспечера до шефа саобраћаја. Морао је да ради и при-
ватно да би својој породици обезбедио нормалан живот, па је између 
осталог скоро десет година радио и за једну страну компанију која се 
бави мулти-левел маркетингом и био врло успешан у томе. 

„Међутим, како су године пролазиле више нисам имао снаге да 
радим два посла. Одустао сам од додатног посла и после 37 година 
проведених у компанији ‚Ласта‘ решио сам и то да напустим. Здравље 

ми се урушило и једноставно нисам био срећан. О сликању нисам ни-
кад престајао да мислим“, каже Драгољуб. 

Тада се десио преломни тренутак и он је коначно пронашао свој 
прави пут. Син и ћерка су за рођендан решили да га изненаде и пок-
лонили му комплетан прибор за сликање. „Ево, да се забављаш док 
чекаш пензију“, рекли су.

„Одједном, моја соба је била пуна штафелаја, свуда су била сли-
карска платна, боје, четке и остали прибор. Почела је за мене нова 
младост, време испуњено љубављу, живот пун инспирације. Нашао 
сам свој мир“, усхићено објашњава уметник. 

Данас сваки његов дан почиње у атељеу у којем увек има шта 
да ради. Сам припрема своја платна и рамове. Поред тога што му и 
тај део посла представља задовољство, то је један од разлога зашто 
његове слике нису толико скупе. 

„Ја сам срећан човек и ниједног тренутка се нисам покајао што 
сам напустио стари посао и посветио се својој правој љубави. Подрш-
ка породице такође ми је у томе веома важна. Нисам ни размишљао 
да ли ћу од тога моћи да живим и потпуно сам се посветио сликању“, 
искрен је Драгољуб. 

Ипак, важно је да се од рада и живи, па смо тако питали да ли су људи 
у Србији данас расположени и у могућности да плате уметничка дела. 

„Знам да је ситуација у нашој земљи тешка и да многи не могу да 
издвоје новац за овакве ствари, не зато што не цене или не воле, него зато 
што имају друге животне трошкове. Због тога не инсистирам да цена 
буде висока и прилагодим је готово свима. Највеће ми је задовољство 
када знам да је неко, иако нема много новца, издвојио ипак за моју слику, 
а након тога ми се јавио срећан што је оплеменио свој животни простор.“

Наш саговорник каже да је у почетку углавном слике поклањао 
познаницима, али како је почело да расте интересовање људи за његов 
рад, почео је да се рекламира на друштвеним мрежама. На тај начин је 
велики број људи сазнао за њега и почеле су да стижу прве поруџбине. 

На његовим сликама, акрилима на платну, најчешће се могу ви-
дети пејзажи, колорит је богат, а често слика и сам град Смедерево, 
који много воли и на тај начин жели да пренесе његову лепоту. Један 
од честих мотива на сликама му је Смедеревска тврђава.

Драгољубов план је да сваког дана ужива у ономе што ради, јер 
је то посао који воли и који га испуњава, а с обзиром да је сликар при-
роде, инспирација је неисцрпна.

Човек који ради оно што воли је истински срећан

„Да би неко био добар сликар потребне су четири ствари: меко срце, фино око, лака 
рука и увек свеже испране четке“, каже главни актер наше приче Драгољуб Вулић, 

заљубљен у сликарство, природу и Смедерево

ДОБРО ДОШЛИ У СВЕТ БОЈА!

Јелена Бајевић
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БРЖА КОМУНИКАЦИЈА
Савет за микро, мала и средња привредна друштва ПКС

Микро, мала и средња привредна друштва убудуће ће преко 
свог Савета у Привредној комори Србије (ПКС) лакше и брже комуни-
цирати са представницима власти и утицати на унапређење посло-
вног амбијента. Нови Савет, који окупља 26 представника пословне 
заједнице из широког спектра привредних делатности, биће додат-
на подршка компанијама да у потпуности развију своје потенцијале, 
истакнуто је на конститутивној седници у ПКС.

„Окосницу сваке развијене тржишне привреде чине микро, 
мала и средња привредна друштва, која у Србији чине 99 одсто 
привредних субјеката, али њихов потенцијал још није довољно ис-
коришћен“, поручила је саветница председника ПКС Нермина Љубо-
вић, додајући да је жеља да се оснивањем Савета отвори нови канал 
комуникације са привредницима, развије платформа преко које ће 
привредници лакше и брже комуницирати са носиоцима и утиче на 
унапређење привредног амбијента. 

Она је подсетила да је Законом о привредним коморама прив-
реди омогућено да преко ПКС утиче на дефинисање законодавних 
решења која су од значаја за привреду, чиме је добила могућност 
да учествује у законодавном поступку. Комора је до сада упутила 

државним органима 163 иницијативе привреде, од којих је 57 решено позитивно, док ће оне које нису решене бити поново послате и ПКС ће 
инсистирати да добије одговоре.

„Најактуелнија иницијатива на којој тренутно радимо су смањење оптерећења на зараде са садашњих 63 на 46 процената у наредних пет 
година, смањење пореза на добит правних лица са 15 на 10 посто, измена закона о раду којим би била онемогућена злоупотреба боловања, а 
ту је и низ иницијатива за подстицаје - за успешне компаније, иновативне компаније, за извознике“, навела је Љубовић. Преко тих иницијатива 
ПКС настоји да утиче на системско решење највећих проблема који тиште привреду, а то су порески систем, сива економија, приступ извори-
ма финансирања и радно законодавство.

Помоћница министра привреде Катарина Јовановић Обрадовић позвала је представнике МСП сектора да се активно укључе у рад Савета 
и промовишу проблеме који су реални да би се направила видљивија разлика у побољшању пословног окружења. Домет овог тела зависиће 
од ангажовања чланова, поручила је Обрадовић, указујући да би рад Савета требало да буде фокусиран на неколико најважнијих ставки за 
унапређење пословања. Државна управа лакше налази решења када ПКС помогне у припреми анализе и презентацији проблема.

Она је указала на побољшање глобалних показатеља када је у питању пословање сектора МСП, као што је повећање броја предузећа и 
броја запослених у малим и средњим предузећима на преко милион.

Представници МСП сектора указали су да приоритет Савета треба да буде смањење пореза и доприноса, смањење пореза на добит, реша-
вање питања недостатка кадра и школовање у складу са потребама привреде, посебно у производном сектору, проблем мотивације квалитет-
ног кадра да остане у фирми и други. Извор: ПКС

Извор: ПКС

Српске компаније прехрамбеног сектора договориле су на Међународном сај-
му прехране у Москви нове извозне послове, вредне више од 10 милиона евра. 
Потписана су и три уговора, а ускоро ће бити реализоване прве испоруке робе из 
Србије на руско тржиште.

Привредна комора Србије и Развојна агенција Србије, уз подршку Програма 
Уједињених нација за развој (УНДП) у Србији, организовале су традиционално 
представљање производних програма и извозне понуде 13 српских компанија на 
WorldFood Moscow - једној од најзначајнијих сајамских манифестација у Руској 
Федерацији и региону Заједнице независних држава.

Руски пословни партнери заинтересовани су за српско свеже и прерађено воће 
и поврће, месне прерађевине, млечне производе, сокове, додатке у прехрани (глутен, 
декстрин), као и инвестирање у производњу воћа и поврћа (свеже салате) у Србији, са 
циљем извоза у Русијu и на друга тржишта.

Улагања у нове засаде у Србији и стални раст приноса утицаће на проширење 
капацитета производње, већу запосленост и квантитативно повећање извоза воћа 
и поврћа у Руску Федерацију. Српски извозници воћа и поврћа очекују постизање договора надлежних институција Србије и Русије у вези са 
сертификацијом производа за руско тржиште.

Квалитет српских производа је неспоран, пружа додату вредност и конкурентну предност у односу на осталу понуду, став је руских 
посетилаца Сајма и будућих купаца српских производа. Ове године у оквиру WorldFood Moscow 1.600 излагача из 62 земље окупљене у 44 
национална павиљона, представило је своју понуду на 53.000 квадрата. 

Трговинска размена Србије и Русије у првој половини 2018. године бележи позитивна кретања - извоз у Руску Федерацију износио је 546,6 
милиона долара, 16,17 одсто више него у истом периоду претходне године.

Што се прехрамбених производа тиче, у првој половини 2018. највише смо извозили свеже јабуке, сир, јагоде, остало смрзнуто воће, трешње, 
вишње, брескве и нектарине, вина, малине, чоколаде и вафле, купине, смрзнуту боранију, сокове и брусницу. Руска Федерација је трећи трго-
вински партнер Србије.

УГОВОРЕН ИЗВОЗ ИЗ СРБИЈЕ ВЕЋИ
ОД 10 МИЛИОНА ЕВРА

Међународни сајам прехране у Москви
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ДОНАЦИЈЕ ЗА ПОКРЕТАЊЕ БИЗНИСА
Немачка организација „Хелп“ у сарадњи са Градом Пиротом

У Пироту су уручени уговори о донацији за самозапошљавање и запошљавање 19 нових 
корисника у оквиру пројекта „Подршка социо-економској стабилности у региону Западног 
Балкана“, који реализује немачка организација „Хелп“ у сарадњи са Градом Пиротом. Уговоре 
су уручили градоначелник Владан Васић и сениор менаџер организације „Хелп“ за економ-
ски развој Маша Бубањ.

Сваки корисник добио је помоћ у опреми у износу од 2.400 евра, а покренуће посао из 
услужних, пољопривредних и занатских делатности. 

„Први пут конкуришем код ‚Хелпа‘. Конкурисала сам и код филијале НСЗ која ми је та-
кође одобрила средства и планирам да отворим радиониоцу за производњу сланих торти, 
ролата и сланих колача. Дуго сам без посла и решила сам да покренем самостални бизнис. 
Ова опрема ми много значи”, каже Биљана Живковић која је добила помоћ у опреми.

Биљана Димитријевић добија пластеник и намерава да се бави пластеничком произ-
водњом поврћа на отвореном. „Значи ми што ћу добити пластеник и опрему. Први пут кон-
куришем и намеравам да се озбиљно бавим пластеничком производњом поврћа“, каже она, 
док Миљан Пешић почиње са производњом козметике, детерџената и средстава за хигијену и каже да већ има велико интересовање тржишта. 

Пројекат финансирају Влада Немачке и циљни градови и општине укључени у пројекат, а реализује организација „Хелп“ у сарадњи са 
локалном самоуправом Пирота.

„Са Пиротом сарађујемо од 1999. године на разним пројектима. До сада смо овде подржали 433 корисника са опремом за покретање биз-
ниса, а само кроз овај пројекат 40 корисника. Они који су данас потписали уговоре покрећу девет услужних, шест пољопривредних и четири 
занатске делатности. Пратимо како се све то одвија у пракси и 74 посто корисника који су добили помоћ у опреми је активно у послу који су 
покренули“, каже Маша Бубањ, сениор менаџер организације „Хелп“ за економски развој.

Ђурђина Мачак

Извор: Данас

У присуству бројних званица, посетилаца и гос-
тију из других држава, на Новосадском сајму је 4. ок-
тобра отворен 51. Сајам туризма и екологије, који је 
трајао до 7. октобра, а у склопу Међународног сајма 
„Лорист“, чији се географски и контекстуални оквир 
првенствено тицао Дунавског региона.

На овогодишњем Сајму туризма у Новом Саду 
своју понуду је представило око 450 излагача из об-
ласти туризма, лова и риболова, али и екологије и 
спорта. Сајам је отворио државни секретар у Минис-
тарству трговине, туризма и телекомуникација Ми-
рослав Кнежевић, који је навео да је Србија пуно ура-
дила и уложила у развој туризма. „Желим да оно што 
смо до сада називали потенцијалима, у будућности 
називамо компаративним предностима у туризму“, 
рекао је Кнежевић.

Централни догађај Сајма туризма били су сусре-
ти ино-оператера са домаћим агенцијама и пружа-
оцима услуга у туризму, а бројни су били и пратећи 
садржаји: Diplomacy Day, Централна конференција 
Сајма и стручни скупови, Гастро регион и Дани ка-
ријере у туризму, у оквиру којих је своје услуге представила и Национална служба за запошљавање. 

Отварању Сајма туризма присуствовали су и директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић, директорка Покрајинске 
службе за запошљавање АП Војводине Снежана Седлар, директорка Филијале Нови Сад НСЗ Татјана Видовић и заменик директора Филијале 
Нови Сад Милорад Цвијовић. 

Директор Мартиновић је том приликом истакао да му је велико задовољство што је ово већ трећа сајамска манифестација Новосадског 
сајма на којој је НСЗ учесник. 

„Сада већ можемо да кажемо да је НСЗ традиционални партнер и учесник на манифестацијама Новосадског сајма, што је и озваничено 
Споразумом о сарадњи из марта ове године. Посебно је значајно присуство НСЗ на Сајму туризма, с обзиром да је туризам привредна грана у 
успону, у којој се отвара све већи број слободних радних места, а Војводина и посебно Нови Сад, у светлу пројеката Европске престонице младих 
и Европске престонице културе, представљају лидере у нашој земљи у тој области“, поручио је Мартиновић.

У оквиру Дана каријере представници НСЗ су информисали присутне посетиоце и представнике послодаваца о свим подстицајним мерама 
за запошљавање и саветодавним услугама, а у циљу промоције мера активне политике запошљавања.

СВЕ ВЕЋИ БРОЈ РАДНИХ МЕСТА У ТУРИЗМУ
НСЗ на Међународном сајму „Лорист“ у Новом Саду

„Туризам је привредна грана у успону, у којој се отвара све већи број слободних 
радних места, а Војводина и посебно Нови Сад, у светлу пројеката Европске 
престонице младих и Европске престонице културе, представљају лидере у 
нашој земљи у тој области“, поручио је Зоран Мартиновић, директор НСЗ



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


