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ТЕМА БРОЈА - У последњих шест година удвостручене су површине 
у Србији на којима се узгаја органска храна и има шест пута 

више произвођача. И поред великог потенцијала, само 0,4 одсто 
земљишта је под органском производњом.

Шта је потребно за развој и успех?

МЕСЕЦ ОРГАНСКЕ ХРАНЕ

Стр. 4
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УВОДНИК

ПOТЕНЦИЈАЛИ ОРГАНСКЕ
ПРОИЗВОДЊЕ У СРБИЈИ

Покренута је јавна кампања „Месец органске хране“, током које 
сви заинтересовани могу да дају предлоге и укључе се у дијалог на 
тему развоја органске производње у Србији. Циљ кампање је да се 
кроз отворени разговор нађу решења за проблеме и недоумице са 
којима се сусрећу домаћи произвођачи органских производа и да се 
предложе одређени подстицаји и измене прописа. 

Сваког 10. децембра обележава се Међународни дан људских 
права, па је тако и ове године у целом свету скренута пажња на 
то да су то основна права која има сваки човек, без обзира на др-
жављанство, пребивалиште, пол, национално или етничко порекло, 
боју коже, веру, језик или било који други статус. Бројни догађаји 
посвећени правима људи и значајној улози институција организо-
вани су поводом обележавања Дана људских права.

У овом броју „Послова“ посвећујемо посебну пажњу и будућ-
ности интернета и дигитализацији. Занимљива новина је да зах-
ваљујући ИДН стандарду у именима домена сада могу да се ко-
ристе одговарајућа слова која раније нису била на располагању, 
на пример ч или ћ уместо ц и ш уместо с. Поред слова из српског, 
називи .РС домена могу да садрже и слова из многих других језика, 
чиме се прикључујемо великој светској породици ИДН домена.

Представљамо вам рад Филијале Шабац Националне службе 
за запошљавање. Према последњим подацима, на евиденцији ове 
филијале је 12.809 незапослених, што је за око 14 одсто мање у од-
носу на исти период претходне године. У филијали истичу важност 
информисања јавности о улози и надлежностима НСЗ.

Када је реч о нашим активностима, водимо вас у Кикинду, где 
је започета реализација обуке за тржиште рада - кројење и шивење 
за 15 полазница, које ће након теоријско-практичне наставе добити 
сертификате. С обзиром на развој текстилне индустрије у општини 
Кикинда, као и отварање нове фабрике, очекује се да ће са новим 
знањима и вештинама полазнице ове обуке брзо засновати радни 
однос. У Пироту су потписани споразуми о стипендирању ученика 
Млекарске школе са домом ученика „Др Обрен Пејић“. В. д. директо-
ра Филијале Пирот НСЗ Драган Јенаћковић том приликом истакао 
је значај успостављања социјалног дијалога и партнерства између 
привреде и образовања. У Панчеву је одржана шеста седница Пар-
ламента привредника, којој је присуствовао и директор Филијале 
Панчево НСЗ Ђорђе Лукач, који је говорио о дуалном образовању и 
школовању будућих кадрова, ситуацији на тржишту рада, као и ре-
алној потреби привреде за кадровима, а истакао је и вишегодишњу 
успешну сарадњу између Привредне коморе Панчево и филијале 
НСЗ у том граду.
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Филијала Шабац поред самог 
града Шапца покрива и тери-
торије општина Богатић, Ко-
цељева и Владимирци. Према 

последњим подацима, на евиденцији је 
тренутно 12.809 незапослених, што је 
за око 14% мање у односу на исти период 
претходне године.

Директор шабачке филијале НСЗ Ра-
дивоје Мићић истиче, пре свега, важност 
информисања јавности о улози и надлеж-
ностима Националне службе за запошља-
вање.

„Сви запослени у Националној служ-
би су се бар једном суочили са неоснова-
ним оптужбама и предрасудама о раду 
НСЗ, из којих видимо да грађани не знају 
да ми нисмо креатори радних места, већ 
нам је основна функција посредовање 
на тржишту рада, где смо спона понуде 
и тражње. У датим околностима чинимо 
све што је у нашој моћи да послодавцима 
који искажу потребе за запошљавањем 
пружимо максималну услугу и испуни-
мо очекивања, уз средства која издвајамо 
за мере и програме активне политике за-
пошљавања. Локалне самоуправе својим 
залагањем и подстицајима такође утичу 
на привреду, па од тога, између осталог, 
зависи степен развијености општина. 
Сматрам да је кључно доносити одлуке 
на основу података и у сарадњи са ре-
сорним институцијама, као што и свака 
политика запошљавања коју спроводи-
мо има утемељење у Стратегији ‚Европа 
2020‘ и потом у Националном акционом 

плану запошљавања за текућу годину“, 
истиче Мићић.

С обзиром да се од градских и општин-
ских власти очекује креирање планова за-
пошљавања на локалном нивоу, јер имају 
већи утицај на локална тржишта, о стању 
у граду Шапцу али и општинама Коцеље-
ва, Владимирци и Богатић најбоље говоре 
резултати, то јест споразуми о локалним 
акционим плановима, који се развијају и 
спроводе заједнички. 

„Жао ми је што представници Града 
Шапца нису препознали важност зајед-
ничког спровођења Локалног акционог 
плана запошљавања. То је прилика да 
се умноже новчана средства за запо-
шљавање, јер Република Србија на сва-
ки издвојени динар јединица локалне 
самоуправе издваја још минимум 40%, 
што представља значајна средства која 
су могла бити издвојена за запошља-
вање наших суграђана. Mогу само да 
похвалим сарадњу и изузетно залагање 
општина Коцељева, Владимирци и Бога-
тић, које су се определиле за програм јав-
них радова кроз који је укупно запослено 
128 лица. У наредној години очекујемо 
сличне програме и још више средстава“, 
закључио је Мићић.

О раду Филијале Шабац говори и 
чињеница да су на три од укупно четири 
руководећа места постављене жене. Ре-
зултате Одељења за посредовање у запо-
шљавању и планирање каријере истакла 
је начелница Татјана Гавриловић.

„У текућој години директним по-
средовањем запослили смо 1.783 лица 
и одржали два сајма запошљавања, 
у Богатићу и Шапцу. На сајмовима је 
учествовало 79 послодаваца, а посетило 
их је 903 људи који су тражили посао. Од 
тог броја до сада се запослило њих 110, 
односно 12 одсто“, истиче Татјана.

Када је у питању усклађеност понуде 
и тражње, она каже да су суфицитарна 
претежно занимања из пољопривредног 
и хемијског подручја рада, а дефицитaр-
ни су професори физике и математике, 
трговци, возачи, оператери на машина-
ма, инжењери.

„На опредељивање лица за рад ути-
чу многи фактори. Морамо истаћи и 
важност услова за рад које нуде послода-
вци, а на нама је да будемо сервис који ће 
омогућити најбољу могућу услугу у про-
цесу селеције, тестирања и обуке лица“, 
објашњава наша саговорница.

Према речима шефа Oдсека за про-
граме запошљавања, предузетништво, 
образовање и обуке Марије Савковић, 
од почетка године до сада, уз учешће 
финансијских мера, кроз програме за-
пошљавања укупно се запослило 487 
лица: кроз субвенције за самозапошља-
вање 132, у оквиру субвенције послода-
вцима за отварање нових радних места 
89, у програму јавних радова је 90 лица, 
стручне праксе 156, а у обуке за познатог 
послодавца укључено је 20 незапосле-
них. Наташа Мирјанић

Филијала Шабац Националне службе за запошљавање

ОТВОРЕНО О СТАЊУ НА ТРЖИШТУ РАДА
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Циљ кампање је да се кроз отворе-
ни разговор нађу решења за про-
блеме и недоумице са којима се 
сусрећу домаћи произвођачи ор-

ганских производа, али и да се предложе 
одређени подстицаји и измене прописа 
који ће ојачати њихову конкурентност, 
пласман производа и јачање поверења 
купаца, како би органска храна брже и 
лакше стигла до стола домаћих и стра-
них потрошача. Јавну кампању орга-
низују Агро кластер Србије и НАЛЕД.

Органска пољопривреда спроводи 
се у 120 земаља у свету на укупно 51 
милион хектара, а њена вредност је око 
80 милијарди долара. Подаци говоре да 
у Србији постоји велики потенцијал за 
развој ове гране привреде. Стручњаци 
објашњавају да је у нашој земљи седам 
одсто површина заштићено земљиште, 
које је идеално за органску производњу, 

али да је за успех потребна већа подршка 
државе тој области. 

У последњих шест година површине 
на којима се узгаја органска храна су ду-
пло веће, па је то данас скоро 13 и по хиља-
да хектара, а број произвођача је повећан 
више од шест пута, тако да их је 2012. го-
дине било 1.061, а сада више од 6 хиљада. 
Такође, у том периоду извоз је порастао са 
3,77 милиона на 23,1 милион евра. 

И поред тога, у Србији је тек 0,4 одсто 
земљишта под органском производњом, 
док је у Европи просек од 5 до 6 одсто. Ис-
тиче се Аустрија са 21,3 одсто земљишта, 
у Хрватској је на пример 6,1 одсто, а у Бу-
гарској 3,2 одсто. 

Како искористити
потенцијале Србије?

Први округли сто у оквиру децембар-
ске јавне кампање „Месец органске хране“ 
на тему производње и пласмана орган-
ских производа одржан је у Селенчи. Скуп 
је изазвао велико интересовање, а поред 
великог броја произвођача органских 
производа били су присутни и представ-
ници Агрокластера, Центра за органску 
производњу у Селенчи, Републичког се-
кретаријата за јавне политике, НАЛЕД-а, 
Министарства пољопривреде, шумарства 
и водопривреде и сертификационих кућа. 
Разговарало се о предностима и слабос-
тима положаја органских произвођача у 

Србији и размотрени су предлози и препо-
руке за унапређење производње и плас-
мана органских производа.

Закључено је да органска производња 
годинама представља неискоришћени 
потенцијал и шансу за развој због низа 
административних и системских препре-
ка са којима се сусрећу произвођачи. Неки 
од проблема тичу се пласмана органских 
производа вишег степена прераде, неу-
саглашености рокова важења дозвола и 
процедура, неусаглашености регулативе 
са европским прописима. Посебна тема 
били су и подстицаји за органску произ-
водњу за које су произвођачи истакли да 
су недовољно стимулативни.

Будућност пољопривреде
Органска производња је будућност 

пољопривреде, али заснована на про-
шлости, када су се биљке гајиле на при-
родан и здрав начин. Поред тога што 
земљиште у органској производњи мора 
да буде без присуства хемикалија и пес-
тицида, мора се применити адекватан 
начин обраде. 

У тој области привреде истиче се по-
штовање строгих еколошких принципа, 
у оквиру којих се рационално користе 
природни ресурси. У производњи се под-
разумева и примена потпуно природних 
супстанци, а вештачка средства су или 
потпуно забрањена или ограничена уз 
строгу контролу.

МЕСЕЦ ОРГАНСКЕ ХРАНЕ
ТЕМА БРОЈА    Хајде да разговарамо о развоју органске производње

Покренута је јавна кампања „Месец органске хране“, која траје до краја децембра, 
а током које сви заинтересовани могу да доставе предлоге и укључе се у дијалог 
на ту тему путем сајта www.jpd.rs, као и учешћем на округлим столовима који се 

организују у Србији

     ЗАШТО ОРГАНСКА ПОЉОПРИВРЕДА?
- Зато што не загађује животну средину.
- Зато што повећава биолошку разновр-
сност живих бића која су све угроженија.
- Поштује природну еколошку равно-
тежу.
- Користи одрживе изворе енергије.
- Органска производња је потпуно кон-
тролисана од почетка до краја, од њиве 
до трпезе. Извор: serbiaorganica.info
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Пољопривредни произвођачи у нашој 
земљи све су заинтересованији да се баве 
органском производњом, а стручњаци ис-
тичу да та грана код нас има добру перс-
пективу. 

Храна и здравље
Последњих година се у јавности много 

говори о генетски модификованој храни, па 
људи све више пажње обраћају на то које 
производе купују. Важно је знати да орган-
ски производи не садрже остатке тешких 
метала и пестицида, нити генетски моди-
фиковане организме, немају вештачке ади-
тиве, конзервансе, емулгаторе, вештачке 
боје и појачиваче укуса. Дакле, органска 
храна је безбедна и квалитетна, а пре све-
га здрава, а оно што је посебно разликује је 
лепши мирис и бољи укус. 

Органски производи на тржишту 
јесу скупљи, али то што не садрже хе-
микалије требало би да буде разлог да 
се више одлучујемо за куповину упра-
во таквих, здравих намирница. У при-
лог томе говоре и подаци истраживања, 
који показују да органски гајено воће и 
поврће садржи значајно већи проценат 
калијума, гвожђа, калцијума или цинка, 
а на пример млеко од органски храње-
них крава садржи вишеструко више оме-
га 3 масних киселина од обичног млека. 

Како препознати органски
производ?

За потрошача је веома битно да, кад 
већ издваја више новца, и купи органски 
производ који је сигурно гајен на посебан 
и безбедан начин. Посебна ознака „ор-
гански производ“, знак или лого куће која 
је радила сертификацију код овлашћене 
организације, као и национални знак, га-
рант су да купујете оно што желите. 

Функција правилног обележавања 
је да се на тржишту одвоје прави орган-
ски производи од осталих ,,лажних” и да 
се потрошачи не доведу у заблуду. Због 
тога етикета мора да садржи све инфор-
мације у складу са законском регулати-
вом, а на основу којих ће купац проце-
нити да купује сертификован органски 
производ – кажу у Националном удру-
жењу за развој органске производње 
Сербиа Органика.

Кампања „Месец органске
хране у децембру“

С обзиром да је органска произ-
водња велики потенцијал Србије који 
није довољно искоришћен, у оквиру ове 
кампање скреће се пажња на препреке 
са којима се сусрећу произвођачи, али и 
указује на начине како да се проблеми 
реше. Поред већих подстицаја за орган-
ску производњу и усклађивања листе 
средстава за заштиту биља која смеју да 
се користе, истиче се и боља инспекцијска 
контрола производње и продаје органске 
хране и положај малих пољопривредних 
газдинстава. Јелена Бајевић

     
   Тржиште органских производа у свету је тржиште које најбрже расте и бележи кон-
стантан и стабилан раст. Органска пољопривреда спроводи се у 120 земаља, на 51 
милион хектара, а њена вредност је око 80 милијарди долара.
   У земљама Европске уније органски производи се узгајају у просеку на 6,7% обрадиве 
површине, што је 16 пута више него у Србији. Један од светлијих примера је Аустрија, у 
којој око 24.000 регистрованих органских произвођача користи 21% обрадиве површи-
не за здраву производњу, док је рецимо у Немачкој вредност тржишта девет милијарди 
евра, што је више него у САД.
   Процене су да се у нашој земљи, на око 15.000 хектара, органском производњом бави 
више од 3.000 произвођача, а вредност извоза је тек око 20 милиона долара годишње. 
Такође, произвођачи у Србији истичу да су подстицаји за органску производњу још увек 
вишеструко мањи него у ЕУ, а то је неопходно да би она била конкурентнија и успешнија.
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З а Зорицу Милошевић из села Грабовац код Свилајнца, 
која је једини произвођач органске хране са сертифика-
том у Поморавском округу, радни дан почиње у шест 
ујутро, а завршава се у поноћ и тако 365 дана у години. 

Након што обави све послове на њиви и у повртњаку, док нами-
ри стоку, уради све уобичајене кућне послове, ова амбициозна и 
способна жена дан завршава на компјутеру, примајући поруџ-
бине за производе или избацује новости на Фејсбук и Инста-
грам. Како каже, интернет јој је веома важан за посао, тако да 
прати све трендове савремене комуникације. 

Сертификат се обнавља сваке године
за око 60 врста поврћа

Породици Милошевић, која броји седам чланова, живот 
се окренуо када је Зорица, након 20 година рада, одлучила 
да напусти посао у фабрици опеке и почне сопствени бизнис 
- органску производњу. Од 2012. године има сертификат, који 
сертификациона кућа обнавља сваке године. У међувремену, 
Зорица је завршила Факултет еколошке пољопривреде. Тако је 
настала Биофарма Милошевић, која је постала позната у целој 
Србији, како по својим органским производима, тако и по гос-
тољубивости домаћина, који радо примају новинаре, али и све 
заинтересоване купце који желе да виде како изгледа органска 
производња.

„Органска производња нам је на 3,5 хектара, где гајимо све 
културе које су заступљене током једне календарске године. На 
већим површинама садимо кромпир и лук, у пролеће грашак, 
у сезони се сади спанаћ, блитва, раштан, празилук, шаргарепа, 
цвекла, црни и бели лук. Укупно имамо око 60 врста поврћа“, 
каже Зорица, којој у послу највише помаже супруг Горан, али 
и син Никола, који је на другој години економског факултета и 
ћерка Наташа, која је на мастер студијама француског језика.  

Зорица гаји све културе које су заступљене током једне ка-
лендарске године.

Производња и у пластеницима
Осим производње на отвореном, ова фарма има и један 

већи и два мања пластеника. „Пластеници нам служе за зим-
ски део године, када производимо лисната поврћа, блитву, спа-
наћ, руколу, салате и врсте које су нежне и не подносе ниске 
температуре. Планирам још два већа пластеника, један за де-
сетак дана постављамо, а други би требало до краја године“, 
наводи Зорица. 

Јако је тешко одабрати право семе
На питање да ли је тешко бавити се органском произ-

водњом, Зорица одговара да је са једне стране лако, али са дру-
ге стране, ако се узму у обзир сви фактори, онда јесте тешко. 
„Прва фаза, која вам омогућава да се бавите органском произ-
водњом, јесте да проучите законе и правилнике, да одредите 
парцелу која је адекватна, да има свој еко-коридор, да је далеко 
од главног пута, да нема пуно возила, да нема комшија који 
ће да прскају пестицидима. Затим треба одабрати право семе, 
што је данас јако тешко, наћи праву сорту која ће да се бори са 
свим болестима, свим нападима инсеката и временским усло-
вима који су у овим годинама варијабилни. Затим треба имати 
опрему и потребну механизацију, а много тога се ручно ради. 
Када погледамо све то, много је тешко бавити се овом врстом 
производње“, каже Зорица.

Продаја на пијаци, али и преко интернета
Своје производе ова породица продаје преко интернета, 

неки купци долазе код њих кући, некима шаљу производе, а 
највећи део се продаје на пијаци органске хране у Блоку 44 на 
Новом Београду. Зорица каже да од органске производње може 
да се живи уз много рада и труда. 

„Сваки посао који се ради треба да се воли. Физички мно-
го радим, али зато ум одмарам. У животу треба радити нешто 
што други не раде, нешто што се исплати. Мени се органска 
производња исплати, јер тако школујем два студента и од тога 
живи моја породица“, поручује Зорица. Планира да се још више 
посвети производњи органског воћа, јер се све више тражи, као 
и да своје производе извози након што добије еуро сертификат.

Биофарма

Биофарма Милошевић, која узгаја око 60 врста органског поврћа, пример је 
како од једног породичног посла може да се живи

ПОРОДИЧНИ ПОСАО КОЈИ СЕ ИСПЛАТИ

Извор: агроклуб.рс
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Међународни дан људских права обе-
лежен је у целом свету 10. децембра. Људ-
ска права су основна права која има сва-
ки човек, без обзира на држављанство, 
пребивалиште, пол, национално или ет-
ничко порекло, боју коже, веру, језик или 
било који други статус. У нашој земљи 
људска права загарантована су Уставом 
и ратификованим међународним угово-
рима и законима.

Бројни догађаји посвећени тим тема-
ма организовани су поводом обележа-
вања Међународног дана људских права. 

Панел посвећен младима
Београдски центар за људска права, 

уз подршку Канцеларије Уједињених на-
ција у Србији и Мисије ОЕБС-а, поводом 
обележавања Међународног дана људ-
ских права организовао је панел „Путо-
вање у средиште младих“.

Самедин Ровчанин, из Кровне органи-
зације младих Србије, говорио је о могућ-
ности да права младих буду препозната 

као посебна категорија у корпусу људских 
права.  

„Да се за своја права боре, да искажу 
мишљење, а да при том никог не увреде 
и буду одговорни како за себе тако и за 
заједницу у којој живе, младе треба учи-
ти од малих ногу“, поручила је поверени-
ца за заштиту равноправности Бранкица 
Јанковић. 

Родна равноправност
Министарство за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања регионалном 
конференцијом обележило је и последњи 
дан међународне кампање „16 дана акти-
визма против родно заснованог насиља“.

„Жене у Србији су се избориле да се нађу 
на многим важним местима, на челу Владе 
Републике Србије, Скупштине, Народне бан-
ке Србије, Уставног суда Србије, на челу Ре-
публичког јавног тужилаштва, тужилаштва 
за ратне злочине, а обављају и многе друге 
одговорне послове“, навела је председница 
Народне скупштине Маја Гојковић.

Државна секретарка Министарства за 
рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања Бојана Станић нагласила је да се 
Влада активно залаже за заштиту људ-
ских права и да је стратешки циљ уна-
пређење људских права, родне равноп-
равности и борба против насиља у било 
ком облику. „Тај циљ се налази у свим 
нашим агендама, а кључна порука конфе-
ренције јесте координација, јер координа-
цијом можемо учинити да процес и про-
грес буду још бољи и већи“, истакла је она.

Положај жена
Потпредседница Владе Србије и пред-

седница Координационог тела за родну 
равноправност Зорана Михајловић иста-
кла је поводом Међународног дана људ-
ских права да је једно од основних и за-
гарантованих права сваке особе да буде 
равноправна и уважена, без обзира ком 
полу, вери или нацији припада.

„Познато је да је положај жена, посеб-
но оних из сеоских средина, самохраних 
мајки, жена са инвалидитетом и Ромкиња 
посебно тежак. Ако тежимо модерној и 
развијеној заједници, онда сви грађани и 
грађанке морају да буду препознати као 
равноправни чланови нашег друштва, да 
равноправно остварују сва своја права 
и да имају једнаке могућности за рад и 
развој“, рекла је Михајловићева.

Кућа људских права
Пет организација цивилног друштва, 

окупљених у оквиру Куће људских пра-
ва, обележило је Дан људских права уз 
оцену да су у Србији многа људска права 
и даље угрожена. Тим поводом додељена 
су признања за одговорно извештавање 
и подизање свести о значају поштовања 
људских права у 2018. години новинар-
ки „Времена“ Јовани Глигоријевић и но-
винарки „Ал Џазире“ Јелени Милутино-
вић, а специјално признање додељено 
је поверенику за информације од јавног 
значаја и заштиту података о личности 
Родољубу Шабићу.

Свечаност у Музеју
савремене уметности

Поводом завршетка Недеље људских 
права, на свечаности су сагледана доса-
дашња достигнућа и постављени зада-
ци за следећу годину. Истакнуто је да су 
институције важне за веће поштовања 
људских права, а у извештају Европске 
комисије стоји да Србија мора да их оја-
ча и да гарантује њихову независност, да 
хитно треба доследно и ефикасно приме-
нити законе, али и да се да већи приоритет 
правима детета. На скупу је истакнуто и 
да треба више радити на правима особа 
са инвалидитетом, ЛГБТ заједнице и Рома.

Међународни дан људских права

ЗАЈЕДНО У БОРБИ ЗА ПРАВА

Јелена Бајевић, Извори: minrzs.gov.rs,
ravnopravnost.gov.rs, агенције
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О д 10. децембра ове године, захваљујући ИДН стандар-
ду, у именима домена могу да се користе одговарајућа 
слова која раније нису била на располагању, на пример 
ч или ћ уместо ц и ш уместо с. Поред слова из српс-

ког, називи .РС домена могу да садрже и слова из других језика: 
немачког, мађарског, црногорског, пољског, чешког, румунског, 
словачког, словеначког... Тиме се наш .РС домен прикључује ве-
ликој светској породици ИДН домена.

Током почетног периода регистрације, до 5. марта следеће 
године, право на то имају постојећи регистранти .РС домена, 
а после тога ће регистрација бити слободна за све који желе.

Када је почела регистрација .РС домена на писмима чак 13 
језика који се користе у Србији, наша земља је ушла у друштво 
великог броја земаља у целом свету. Од 10. децембра тачно у 
подне, могућа је употреба 67 латиничних слова, па више неће 
бити потребно да се називи домена пишу такозваном „ошиша-
ном латиницом“.

Тим поводом у Библиотеци града Београда одржан је скуп 
на којем је било речи о свим детаљима и предностима ИДН-а, 
односно коришћења националних писама у називима домена. 
Организатор је Фондација Регистар националног интернет до-
мена Србије (РНИДС), а своје искуство поделили су еминентни 
стручњаци из Министарства трговине, туризма и телекомуни-
кација, Канцеларије за информационе технологије и електрон-
ску управу, ICANN-а и РНИДС-а. 

Присутне је прво поздравио Владимир Манић, директор 
Фондације Регистар националног интернет домена Србије и 
истакао да вишејезичност није тренд већ будућност интернета.

„Иако је интернет рођен на енглеском језику, све је више и 
корисника са осталих говорних подручја. Зато данас почиње 
регистрација .РС ИДН домена. Да бисмо то омогућили, подржа-
ном скупу карактера додали смо 41 слово из писама 13 језика 
који се говоре у Србији“, рекао је Манић.

„Овај дан је значајан за нашу државу јер развијамо мул-
тикултуралну средину, а што више култура имамо, више као 

држава вредимо“, истакла је Ирина Рељин, из Министарства 
трговине, туризма и телекомуникација. 

Михаило Јовановић, директор Канцеларије за ИТ и еУпра-
ву, нагласио је да је реформа јавне управе већ спроведена, а 
да је увођење ИДН-а један од важних делова читавог процеса. 

„Да је дигитализација нешто што је изузетно важно за Ср-
бију, говори и чињеница да је нови сајт Владе Републике Ср-
бије однедавно прилагођен и особама са различитим типовима 
хендикепа. Циљ је транспарентна и ефикасна управа по мери 
свих наших грађана“, истакао је Јовановић.

Представник Европе у Управном одбору међународне ор-
ганизације ICANN Данко Јевтовић, представио је рад те орга-
низације која се, поред управљања глобалном адресном струк-
туром интернета, бави и координацијом свих организација које 
су укључене у његово функционисање. 

„Наредних милијарду корисника који ће почети да користе 
интернет углавном нису са енглеског говорног подручја. Упра-
во због њих су потребни овакви нови адресни системи. У свету 
су први ИДН домени регистровани још 2000. године, а данас 
све већи број земаља прати овај тренд“, истакао је Данко Јевто-
вић, представник ICANN-а.

Како се интернет ширио и све више људи приступало гло-
балној мрежи, тако је расла и потреба за ИДН-ом. „Технологија 
би требало да се усаврши до те мере да свако може да се изрази 
на свом аутентичном писму, а не да се све културе сведу на 26 
слова енглеског алфабета. ИДН је намењен локалној употреби“, 
рекао је Војислав Родић, председник УО Регистра националног 
интернет домена Србије.

Регистар националног домена Србије је пре шест година, 
пратећи светске трендове, омогућио регистрацију ћириличних 
назива у оквиру .СРБ домена, а сада у оквиру назива .РС доме-
на омогућава и употребу ширег скупа латиничних слова која се 
користе у Србији, укључујући и писма националних мањина. 

Детаљније информације о процедури регистрације ИДН 
назива .РС домена могу се наћи на сајту вишевреди.рс.

ВИШЕЈЕЗИЧНОСТ – БУДУЋНОСТ ИНТЕРНЕТА

Јелена Бајевић, Извор: РНИДС



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 
МЕСТА

1346
Администрација и управа               10 
Трговина и услуге                              16 
Медицина                                         18
Индустрија и грађевинарство              27
Саобраћај и везе                                       30
Наука и образовање                          31
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               Администрација и управа

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВНИ СУД

Београд

На основу одредби чланова 47, 48, 54 и 55 Зако-
на о државним 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 попуња-
вање радних места у државним органима („Службени 
гласник РС“, бр. 41/07 ... 109/09), у складу са Правил-
ником о унутрашњем уређењу и систематизацији рад-
них места у Управном суду Су I-9 1/16 од 22.01.2016. 
године, Правилником о измени и допуни Правилни-
ка о унутрашњем уређењу и систематизацији рад-
них места у Управном суду Су I-9 2/16 од 06.04.2016. 
године, Правилником о измени и допуни Правилника 
о унутрашњем уређењу и систематизацији радних 
места у Управном суду Су I-9 3/16 од 19.05.2016. годи-
не и Правилником о измени и допуни Правилника о 
унутрашњем уређењу и систематизацији радних мес-
та 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:

Административно-технички послови
у писарници, у звању референт

2 извршиоца

Услови за рад на радном месту: III или IV сте-
пен стручне спреме друштвеног, природног или 
техничког смера или гимназија, положен државни 
стручни испит, две године радног искуства у струци, 
познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вешти-
не које се проверавају у изборном поступ-
ку: познавање Закона о државним службеници-
ма („Службени гласник РС“, бр. 79/2005, 81/2005, 
83/2005, 64/2007, 67/2007, 116/2008, 104/2009, 
99/2014, 94/2017) и Судског пословника („Службени 
гласник РС” бр. 110/2009, 70/2011, 19/2012, 89/2013, 
96/2015, 104/2015, 113/2015, 39/2016, 56/2016, 
77/2016, 16/2018, 78/2018) - непосредно, кроз разго-
вор са кандидатима; вештина комуникације - непо-
средно, кроз разговор са кандидатима.

III Радно место које се попуњава:

Радно место за пријем у звању 
референт

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: III или IV сте-
пен стручне спреме друштвеног, природног или 
техничког смера или гимназија, положен државни 
стручни испит, две године радног искуства у струци, 
познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вешти-
не које се проверавају у изборном поступ-
ку: познавање Закона о државним службеници-
ма („Службени гласник РС”, бр. 79/2005, 81/2005, 
83/2005, 64/2007, 67/2007, 116/2008, 104/2009, 
99/2014, 94/2017) и Судског пословника („Служ-
бени гласник РС”, бр. 110/2009, 70/2011, 19/2012, 
89/2013, 96/2015, 104/2015, 113/2015, 39/2016, 
56/2016, 77/2016, 16/2018, 78/2018) - непосредно, 
кроз разговор са кандидатима; вештина комуника-
ције - непосредно, кроз разговор са кандидатима.

IV Општи услови за рад: држављанство Репу-
блике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, 
да учеснику конкурса раније није престајао радни 
однос у државним органима због теже повреде рад-
не дужности из радног односа и да учесник конкур-
са није осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци.

V Докази који се прилажу уз пријаву на кон-
курс: пријава за радно место административно-тех-
нички послови у писарници или радно место за 
пријем, потписана својеручно, са контакт адресом и 
бројем телефона; биографија са наводима о доса-
дашњем 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 
држављанству Републике Србије; оригинал или ове-
рена фотокопија извода из матичне књиге рођених; 
оригинал или оверена фотокопија дипломе којом 
се потврђује стручна спрема; оригинал или овере-
на 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 уве-
рења о положеном државном 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 уве-
рење да кандидат није осуђиван на казну затвора од 
најмање шест месеци (издато од стране Министар-
ства унутрашњих послова Републике Србије, не ста-
рије од 6 месеци); други докази о стеченим знањима 
и вештинама.

Одредбом чланова 9 и 103 Закона о општем управ-
ном 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 чиње-
ницама 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 књи-
ге рођених, уверење о држављанству, уверење о 
положеном државном испиту и уверење да канди-
дат није осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци.

Управни суд ће прибавити доказе о чињеница-
ма 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 прибави податке о којима се води служ-
бена евиденција или да ће то кандидат учини-
ти сам. Образац 1 можете преузети на следећој 
интернeт адреси: http://www.up.sud.rs/uploads/
ads/1503563904~~obrazac%201.pdf. Попуњену изјаву 
је неопходно доставити уз напред наведене доказе.

Сви докази се прилажу у оригиналу или фотоко-
пији која је оверена код јавног бележника (изузетно 
у грaдовима и општинама у којимa нису именова-
ни јавни бележници, приложени 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 преведе-
ни на српски језик и оверени од стране овлашћеног 
судског тумача.

Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која 
је стечена у иностранству, мора бити нострифико-
вана.

VI Рок за подношење пријаве на конкурс: 
Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана и 
почиње да тече наредног дана од дана објављи-
вања у периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање. Пријаве се шаљу на адре-
су: Управни суд, Београд, Немањина 9, са назнаком 
„Пријава за јавни конкурс“.

VII Место, дан и време када ће се спровести 
изборни поступак: Са кандидатима који испуња-
вају услове за рад на оглашеном радном месту, а 
чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљи-
ве и потпуне и уз које су приложени сви потребни 
докази, провера оспособљености, знања и вештина 
у изборном поступку обавиће се почев од 18.01.2019. 
године у Београду, у просторијама седишта Управног 
суда, Немањина 9, о чему ће учесници конкурса бити 
обавештени путем контакт телефона које наведу у 
својим пријавама или на други погодан начин. 

VIII Лица задужена за давање информација о 
конкурсу: Соња Стошић и Татјана Вучетић, 011/360-
4735.

Напомене: Кандидати заснивају радни однос на 
неодређено време, за извршилачко радно место 
административно-технички послови у писарници, 
место рада је у седишту Суда у Београду, за изврши-
лачко радно место пријем, место рада је у Одељењу 
Управног суда у Нишу.

Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази 
у оригиналу или овереној фотокопији, као и непот-
пуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве 
пријаве, биће одбачене закључком Конкурсне коми-
сије.

Државни службеник који се пријављује на конкурс, 
уместо уверења о држављанству и извода из мати-
чне књиге рођених подноси решење о распоређи-
вању или премештају на радно место у органу у 
коме ради или решење да је нераспоређен.

Изборни поступак ће бити спроведен без дискрими-
нације по основу расе, боје коже, пола, вере, нацио-
налности, етничког порекла или инвалидитета. Кон-
куренција се заснива на квалитету и отворена је за 
све који испуњавају прописане услове. 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 презента-
цији Управног суда, интернет презентацији Служ-
бе за управљање кадровима, на порталу еУправе, 
на огласној табли Суда, интернет презентацији и 
периодичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање. 

Датум оглашавања: 19.12.2018. године. Датум 
истека рока за пријављивање: 27.12.2018. године.

Администрација и управа

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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БЕОГРА Д

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

На основу члана 54 Закона о државним службени-
цима („Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-испр., 83/05-
испр., 64/07, 67/07-испр., 116/08, 104/09, 99/14 и 
94/17), члана 4 Правилника о спровођењу јавног 
конкурса за попуњавање радних места у Управи 
за извршење кривичних санкција („Службени глас-
ник РС“, бр. 40/10 и 137/14) и Закључка Комисије 
за давање сагласности за ново запошљавање и 
додатно радно ангажовање код корисника јавних 
средстава 51 број: 112-11418/2018 од 30. новембра 
2018. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ

РАДНОГ МЕСТА 
У УПРАВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ

САНКЦИЈА

I Орган у коме се радно место попуњава: Минис-
тарство правде - Управа за извршење кривичних санк-
ција, Немањина 22-24, Београд. 

Радно место које се попуњава: 

II У УПРАВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ 
САНКЦИЈА

1. Послови отпуста осуђених пре 
редовног истека казне

у Одељењу за заштиту и остваривање 
права лица лишених слободе, у звању 

самостални саветник
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо 
образовање из научне области Правне науке на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету, положен државни стручни испит и нај-
мање пет година радног искуства у струци. 

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: знање из 
Закона о извршењу кривичних санкција и Закона о поми-
ловању- усмено; вештина комуникације - непосредно, 
кроз разговор са кандидатима. 

Место рада: Београд, Немањина 22-26

III Докази који се прилажу уз пријаву на јав-
ни конкурс: 
- пријава са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству (у пријави назначити редни број 
радног места из текста конкурса као и назив радног 
места за које се конкурише, име и презиме, датум 
и место рођења, адреса становања, мејл адреса за 
контакт, контакт телефон, податке о образовању, 
податке о врсти и дужини радног искуства у степену 
стручне спреме прописане за радно место на које се 
конкурише, са кратким описом послова на којима је 
кандидат радио до подношења пријаве на конкурс, 
пријава мора да буде својеручно потписана);
- оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из мати-
чне књиге рођених;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе којом 
се потврђује стручна спрема за стручну спрему која 
је наведена у условима за радно место;
- уверење из суда да се против кандидата не води 
кривични поступак за кривично дело које се гони по 
службеној дужности (не старије од 30 дана);
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврде, решења 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 потврде да кан-
дидату раније није престајао радни однос у држав-
ном органу због теже повреде дужности из радног 
односа, издата од стране државног органа у коме је 
учесник јавног конкурса био у радном односу;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о поло-
женом државном стручном испиту (кандидати са 
положеним правосудним испитом уместо доказа о 
положеном државном стручном испиту могу подне-
ти доказ о положеном правосудном испиту);
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама при-
бавити податке о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција или ће то орган учинити уместо ње.

Наведена изјава може се преузети на интернет презен-
тацији Министарства правде, на следећој интернет адре-
си: http://www.mpravde.gov.rs/tekst/9998/konkursi.php.

Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном 
државном стручном испиту/правосудном испиту. 

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

Законом о општем управном поступку („Службени 
гласник РС“, број 18/16) прописано је, између оста-
лог, да је орган дужан да по службеној дужности, у 
складу са законом, врши увид у податке о чињени-
цама неопходним за одлучивање о којима се води 
службена евиденција, да их прибавља и обрађује 
(члан 9 став 3); да у поступку који се покреће по 
захтеву странке орган може да врши увид, при-
бавља и обрађује личне податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција када је то нео-
пходно за одлучивање, осим ако странка изричито 
изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка 
у року не поднесе личне податке неопходне за одлу-
чивање органа, захтев за покретање поступка ће се 
сматрати неуредним (члан 103 став 3). 

Кандидати могу уз пријаву на конкурс да доставе 
доказе о којима службену евиденцију воде други 
органи, у циљу ефикаснијег и бржег спровођења 
изборног поступка.

Државни службеник који се пријављује на јавни 
конкурс уместо уверења о држављанству и извода 
из матичне књиге рођених подноси решење о рас-
поређивању или премештају на радно место у орга-
ну у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотоко-
пији која је оверена 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 канцеларијама основних судова, односно 
општинским управама као поверени посао). 

Као доказ се могу приложити и фотокопије доку-
мената које су оверене пре 1. марта 2017. године у 
основним судовима, односно општинским управама.

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

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

IV Општи услови за рад на радном месту: 
држављанство Републике Србије; да је учес-
ник 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 (члан 45 став 1 Закона о 
државним службеницима).

Посебни услови за рад на радном месту: Одред-
бом члана 253 став 4 Закона о извршења кривичних 
санкција прописано је да се у радни однос не може 
примити лице које је осуђено због кривичног дела 
које се гони по службеној дужности, лице против кога 
се води кривични поступак за кривично дело које се 
гони по службеној дужности, лице које је осуђено на 
безусловну казну затвора у трајању дужем од три 
месеца и лице за које, у складу са прописима којима 
је уређено вршење безбедносних провера, постоје 
безбедносне сметње.

V Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за 
подношење пријава на конкурс је 8 дана и почиње да 
тече наредног дана од дана оглашавања у периодич-
ном издању огласа Националне службе за запошља-
вање „Послови“.
Место, дан и време када ће се спровести избор-
ни поступак: Cа кандидатима чије су пријаве благо-
времене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које 
су приложени сви потребни докази и који испуњавају 
услове за рад на оглашеном радном месту провера 
стручних оспособљености, знања и вештина које се 
вреднују у изборном поступку спровешће се у прос-
торијама Управе за извршење кривичних санкција у 
Београду.
О дану и времену спровођења изборног поступка 
кандидати ће бити обавештени телефоном или теле-
грамом, на контакте (бројеве телефона или адресе) 
које наведу у својим пријавама.

VI Адреса на коју се подносе пријаве: Минис-
тарство правде, Управа за извршење кривичних 
санкција, 11000 Београд, Немањина 22-26, са назна-
ком „За јавни конкурс за попуњавање радних места“.

VII Лице задужено за давање обавештења о 
конкурсу: Биљана Станишић и Сања Пешић Дамља-
новић, тел. 011/3631-193.

VIII Трајање радног односа: За наведено радно 
место радни однос се заснива на неодређено време.

НАПОМЕНЕ: Кандидати који први пут заснивају 
радни однос у државном органу, а нису приправни-
ци, подлежу пробном раду од шест месеци. Канди-
дати без положеног државног стручног испита при-
мају се на рад под условом да тај испит положе до 
окончања пробног рада. Сагласно члану 9 Закона о 
државним службеницима, којим је утврђено да су 
кандидатима при запошљавању у државни орган, 
под једнаким условима доступна сва радна места 
и да се избор кандидата заснива на стручној оспо-
собљености, знању и вештинама, кандидати са поло-
женим државним стручним испитом немају предност 
у изборном поступку у односу на кандидате без поло-
женог државног стручног испита.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложе-
ни сви тражени докази у оригиналу или фотокопији 
овереној у општини или суду или од стране јавног 
бележника биће одбачене закључком конкурсне 
комисије.

Управа за извршење кривичних санкција ће службе-
ним путем вршити безбедносну проверу, у складу са 
чланом 254 Закона о извршењу кривичних санкција.

Обавештавају се кандидати да ће се документација 
враћати искључиво уз писмени захтев кандидата.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији 
Министарства правде: www.mpravde.gov.rs, на пор-
талу еУправе и на огласној табли Управе за извр-
шење кривичних санкција, интернет презентацији и 
периодичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање. 
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи 
у овом огласу који су употребљени у мушком гра-
матичком роду, односе се без дискриминације и на 
особе женског пола.

Администрација и управа
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ 
КАДРОВИМА

Београд

На основу члана 54 Закона о државним службе-
ницима („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), члана 17 став 1 
Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса 
за попуњавање радних места у државним органи-
ма („Службени гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен 
текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање 
сагласности за ново запошљавање и додатно рад-
но ангажовање код корисника јавних средстава 51 
број: 112-7261/2018 од 27.07.2018. године и 51 број: 
112-11461/2018 од 30.11.2018. године, Служба за 
управљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ДВА ИЗВРШИЛАЧКА 

РАДНА МЕСТА У СЛУЖБИ ЗА УПРАВЉАЊЕ 
КАДРОВИМА

I Орган у коме се радна места попуњавају: 
Служба за управљање кадровима, Нови Београд, 
Булевар Михајла Пупина 2

II Радна места која се попуњавају:

1) Радно место за извештавање и 
евалуацију процеса одабира кадрова

у звању саветник, у Одсеку за 
спровођење поступка одабира 

кадрова, у Сектору за одабир и развој 
кадрова

1 извршилац

Опис послова: Припрема и организује проверу вешти-
на које се вреднују у изборном поступку путем психо-
метријских тестова за попуну извршилачких радних 
места и положаја и израђује извештаје о постигнућима 
кандидата на психометријским тестовима за конкурсну 
комисију; прати трендове у области запошљавања, 
врши анализу и израђује извештаје о томе; води евиден-
цију и израђује извештаје о спроведеним поступцима 
попуњавања радних места у органима; врши анализу 
ефеката спроведених поступака попуњавања радних 
места у органима; учествује у развоју нових техника и 
инструмената за процену компетенција за потребе ода-
бира кадрова и анализе индивидуалних потенцијала за 
развој; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне 
области психолошке науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит, најмање три године радног искуства 
у струци од чега најмање једна година на пословима 
одабира кадрова, знање енглеског језика и позна-
вање рада на рачунару (Word, Excel, Internet).

У изборном поступку проверавају се: познавање 
познавање метода селекције кандидата - усмено, позна-
вање надлежности Службе за управљање кадровима 
- усмено; знање енглеског језика - писмено (превод); 
познавање рада на рачунару (Word, Excel, Internet) - 
практичним радом на рачунару; вештина аналитичког 
резоновања и логичког закључивања и организационe 
способности - посредно, путем стандардизованих тес-
това; вештина комуникације и процена мотивације за 
рад - усмено.

2) Радно место за развој и 
безбедност информационих система

у звању саветник, у Групи за 
Централну кадровску евиденцију и 

информационе системе, у Сектору за 
аналитичке послове

1 извршилац

Опис послова: Учествује у развоју и одржавању 
информационих система Службе; пружа струч-
ну подршку крајњим корисницима; прати стање 
исправности постојеће информационе инфраструк-
туре и предузима активности у циљу отклањања 
проблема у функционисању; прати развој информа-
ционих система и предлаже решења за унапређење 
система које користи Служба; стара се о безбедно-
сти информационих система; инсталира и одржава 
рачунарску опрему у Служби; спроводи мере обез-
беђења и заштите података на информационом 
систему Централне кадровске евиденције; обавља и 
друге послове по налогу руководиоца Групе.

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне 
области рачунарске науке или организационе нау-
ке - одсек информациони системи и технологије 
или економске науке или математичке науке или 
из стручне области електротехничко и рачунарско 
инжењерство на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни 
испит, најмање три године радног искуства у стру-
ци, познавање енглеског језика и знање Microsoft 
технологијa.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
Закона о државним службеницима и област начина 
вођења централне кадровске евиденције и интерног 
тржишта рада - усмено; познавање рада на рачуна-
ру (Word, Internet) - практичним радом на рачунару; 
вештина аналитичког резоновања и логичког закљу-
чивања и организационe способности - посредно, 
путем стандардизованих тестова; вештина комуника-
ције и процена мотивације за рад - усмено.

III Место рада: Нови Београд, Булевар Михајла Пупи-
на 2 

IV Адреса на коју се подносе пријаве на јавни 
конкурс: Служба за управљање кадровима, 11070 
Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, са назна-
ком „За јавни конкурс - попуњавање извршилачког 
радног места“. 

V Лице које је задужено за давање оба-
вештења о јавном конкурсу: Сања Леверда, теле-
фон: 011/3117-727.

VI Услови за рад на радном месту: држављан-
ство Републике Србије; да је учесник конкурса пуно-
летан; да учеснику конкурса раније није престајао 
радни однос у државном органу због теже повреде 
дужности из радног односа и да није осуђиван на 
казну затвора од најмање шест месеци.

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

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на 
јавни конкурс: потписана пријава са биографијом 
и наводима о досадашњем радном искуству; изјава 
у којој се странка опредељује да ли ће сама приба-
вити податке о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција или ће то орган учинити уместо 
ње; оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених; оригинал или 
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује 

стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија 
доказа о положеном државном стручном испиту за 
рад у државним органима или оригинал или овере-
на фотокопија доказа о положеном правосудном 
испиту; 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 перио-
ду је стечено радно искуство).

Документа о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција су: уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених и уверење о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима/уверење о 
положеном правосудном испиту. 

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

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опре-
дељује 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 Службе за упра-
вљање кадровима: www.suk.gov.rs.

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

Државни службеник који се пријављује на јавни 
конкурс уместо уверења о држављанству и извода 
из матичне књиге рођених подноси решење о рас-
поређивању или премештају на радно место у орга-
ну у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној 
фотокопији. Законом о оверавању потписа, руко-
писа и преписа („Службени гласник РС”, бр. 93/14 
и 22/15), између осталог, прописано је да је јавни 
бележник надлежан и за оверавање потписа, руко-
писа и преписа за које је посебним законима који се 
примењују пре ступања на снагу овог закона про-
писано да их оверава суд, односно општинска упра-
ва; да основни суд, односно општинске управе као 
поверени посао задржавају надлежност за овера-
вање потписа, рукописа и преписа од 1. марта 2017. 
године; да ће изузетно у градовима и општинама у 
којима нису именовани јавни бележници, потписе, 
рукописе и преписе оверавати основни судови, суд-
ске јединице, као и пријемне канцеларије основних 
судова, односно општинске управе, као поверени 
посао и после 1. марта 2017. године, а до имено-
вања јавних бележника. 

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији 
која је оверена код јавног бележника или у општини 
или суду. 

IX Трајање радног односа: Радни однос се засни-
ва на неодређено време.

X Место, дан и време када ће се спровести избор-
ни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовре-
мене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су при-
ложени сви потребни докази и који испуњавају услове 
за рад на оглашенoм раднoм месту, провера назначених 
вештина и знања обавиће се у просторијама Службе за 
управљање кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла 
Пупина 2, почев од 14. јануара 2019. године, о чему ће 
учесници конкурса бити обавештени телефоном на кон-
такте које су навели у својим пријавама. 

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које 
нису приложени сви тражени докази у оригиналу или 

Администрација и управа
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фотокопији овереној код јавног бележника (изузет-
но у градовима и општинама у којима нису имено-
вани јавни бележници, приложени докази могу бити 
оверени у основним судовима, судским јединицама, 
пријемним канцеларијама основних судова, односно 
општинским управама, као поверени посао), биће 
одбачене. Као доказ се могу приложити и фотоко-
пије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. 
године у основним судовима, односно општинским 
управама.

Кандидат који први пут заснива радни однос у држав-
ном 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. 

Овај оглас објављује се на веб-страници Службе за 
управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу 
eУправе, на огласној табли, веб-страници и перио-
дичном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ
Београд

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ, на основу чла-
на 54 и члана 55 Закона о државним службени-
цима („Службени гласник Републике Србије”, бр. 
79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07, 
116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), члана 17 став 
1, члана 18 став 2, члана 19 став 1 и 2, члана 20 
ст. 1 и 2 и члана 21 Уредбе о спровођењу интер-
ног и јавног конкурса за попуњавање радних места 
у државним органима („Службени гласник Републи-
ке Србије”, бр. 41/07 и 109/09) и Закључка Коми-
сије за давање сагласности за ново запошљавање 
и додатно радно ангажовање код корисника јавних 
средстава 51 број: 112-11461/2018 од 30. новембра 
2018. године, оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

РАДНИХ МЕСТА
У ГЕНЕРАЛНОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ВЛАДЕ

I Орган у коме се радна места попуњавају: Гене-
рални секретаријат Владе, Београд, Немањина 11

II Радна места која се попуњавају:

1) Радно место за послове односа са 
иностранством

у Служби Одбора за односе са 
иностранством, у Сектору за припрему 
и обраду седница Владе и радних тела 

Владе у звању саветник
1 извршилац

Опис послова: Прикупља и припрема материја-
ле за седницу Одбора; врши обраду материјала за 
седницу Одбора; усклађује ставове министарстава 
и посебних организација пре разматрања предлога 
материјала на седници Одбора; припрема извештај 
за Владу и закључке Одбора; координира са минис-
тарствима и посебним организацијама у погледу 
реализације закључака Одбора, а ради обезбеђења 
припреме материјала за Владу сагласно закључцима 
Одбора; координира са министарствима и посебним 
организацијама у циљу припреме пречишћених тек-
стова аката донетих на седници Владе; учествује у 
изради Записника Владе из делокруга Одбора; при-
купља информације од органа државне управе и дру-
гих органа и тела из делокруга рада Одбора, прати и 
обрађује ове материјале за потребе Одбора; обавља 
и друге послове по налогу секретара Одбора.

Услови за рад на радном месту: стечено висо-
ко образовање из научне области правне науке или 
научне, односно стручне области у оквиру образов-
но научног поља Природно-математичких наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету и нај-
мање три годинe радног искуства у струци; положен 
државни стручни испит; познавање страног језика; 
познавање рада на рачунару.

2) Радно место за послове стручне 
подршке у пословима координације 
и анализе политика и пословима у 
вези са Европским интеграцијама
у Групи за послове координације, 

анализу политика и послове у вези 
са процесом интеграције у Европску 

унију у Сектору за планирање, надзор, 
координацију политика и послове 
у вези са процесом интеграције у 
Европску унију у звању саветник

1 извршилац

Опис послова: Учествује у разматрању образло-
жења, које прати нацрт закона или другог акта које 
министарства и посебне организације достављају 
Влади на усвајање, у смислу садржинске усклађе-
ности са усвојеним политикама и приоритетима 
Владе; указује на неусклађеност образложења акта 
са усвојеним политикама и приоритетима Владе; 
учествује у састанцима организованим ради посре-
довања око усаглашавања мишљења предлагача 
и другог министарства или посебне организације; 
учествује у припреми инструкција, информативних 
материјала методологије, анализа и препорука за 
годишњи процес дефинисања стратешких прио-
ритета; организује послове прикупљања, обраде 
и обједињавања материјала у вези са припремом 
предлога листе средњерочних и краткорочних стра-
тешких приоритета Владе; прати примену аката 
Владе, обавља анализу ефеката и прати и учествује 
у јавној расправи у погледу заступљености усвојене 
политике и приоритета Владе; сарађује у припреми 
израде анализа, припреме, имплементације и пред-
стављања развојних пројеката у области европских 
интеграција и учествује у пословима праћења про-
писа Европске уније и другим пословима у вези са 
процесом европских интеграција; и обавља и друге 
послове по налогу руководиоца Групе.

Услови за рад на радном месту: стечено високо 
образовањем из научне, односно сручне области у 
оквиру образовно-научног поља друштвено-хума-
нистичких наука или природно-математичких нау-
ка на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факулте-
ту и најмање три годинe радног искуства у струци; 
положен државни стручни испит; познавање стра-
ног језика; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине 
које се проверавају у изборном постуку за 
радна места под редним бројем 1 и 2: вештина 
логичког и аналитичког резоновања и организацио-
не способности писмено, путем стандардизованих 
тестова; познавање рада на рачунару, провераваће 
се практичним радом на рачунару; познавање стра-
ног језика провераваће се увидом у приложени сер-
тификат или други документ; познавање Закона о 
државним службеницима, Закона о Влади и Уредбе 
о Генералном секретаријату Владе, провераваће се 
усмено; вештина комуникације и мотивација за рад 
провераваће се усмено.

3) Радно место за техничку подршку 
протоколарним пословима

у Сектору за послове протокола у 
звању референт

1 извршилац

Опис послова: Обавља административне посло-
ве у вези са прибављањем путних виза од стра-
них амбасада за путовање у иностранство домаћих 
функционера, као и свих резервација у вези са 
путовањем; обавља протоколарне послове у вези 
са дочеком и испраћајем домаћих и страних делега-
ција и учествује у протоколарним пословима прили-
ком посета већих делегација; сарађује са МУП-ом у 
вези најава долазака и одлазака званичника Владе 
или страних делегација; води евиденције нацио-
налних празника; стара се о изради визит карата и 
штампању позивница приликом разних пријема који 
организују председник Владе, потпредседници Вла-
де и министри; обавља канцеларијско-администра-
тивне послове вођења евиденције о активностима 
службе; обавља и друге послове по налогу помоћ-
ника Генералног секретара.

Услови за рад на наведеном радном месту: 
средња стручна спрема друштвеног или техничког 
смера, најмање две године радног искуства у стру-
ци, положен државни стручни испит, познавање 
страног језика и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вешти-
не које се проверавају у изборном постуку 
за радно место под редним бројем 3: позна-
вање рада на рачунару, провераваће се практич-
ним радом на рачунару; познавање страног језика 
провераваће се увидом у приложени сертификат 
или други документ; познавање Закона о државним 
службеницима, Закона о Влади и Уредбе о Генерал-
ном секретаријату Владе, провераваће се усмено; 
вештина комуникације и мотивација за рад прове-
раваће се усмено.

III Трајање радног односа: Радни однос се засни-
ва на неодређено време. 

IV Место рада: Београд, Немањина 11

V Адреса на коју се подносе пријаве: Генерал-
ни секретаријат Владе, Београд, Немањина 11, са 
назнаком „За јавни конкурс”.

VI Лице задужено за давање обавештења о 
јавном конкурсу: Наташа Симић, контакт теле-
фон 011/361-77-45.

VII Услови за рад на радном месту: држављан-
ство Републике Србије; да је учесник конкурса пуно-
летан; 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 6 (шест) месеци.

VIII Рок за подношење пријава je осам дана 
и почиње да тече наредног дана од дана објављи-
вања у периодичном издању огласа „Послови“ 
Националне службе за запошљавање.

IX Докази који се прилажу: потписана пријава 
са биографијом и наводима о досадашњем радном 
искуству; копирана или очитана лична карта; изјава 
у којој се кандидат опредељује да ли ће сам приба-
вити податке о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција или ће то орган учинити уместо 
њега; оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству; оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених; оригинал или 
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује 
стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија 
доказа о положеном државном стручном испиту 
за рад у државним органима; оригинал или овере-
на фотокопија доказа о радном искуству у струци 
(потврде, решења и други акти којима се доказује 
на којим пословима, са којом стручном спремом и у 

Администрација и управа 
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ком временском периоду је стечено радно искуство) 
и оригинал или оверена фотокопија сертификата 
или другог доказа о познавању страног језика.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији 
која је оверена код јавног бележника. Као доказ се 
могу приложити и фотокопије докумената које су 
оверене пре 1. марта 2017. године у основним судо-
вима, односно општинским управама. 

Напомена: Документа о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција су: уверење о 
држављанству; извод из матичне књиге рођених и 
уверење о положеном државном стручном испиту 
за рад у државним органима.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник Републике 
Србије“, бр. 18/16 и 95/18) 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 сама прибавити. Наведене дока-
зе 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 евиден-
ција или да ће то кандидат учинити сам. Наведене 
изјаве је могуће преузети на сајту Генералног секре-
таријата Владе на веб-адреси: http://www.gensek.
gov.rs.

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

Државни службеник који се пријављује на јавни 
конкурс, уместо уверења о држављанству и извода 
из матичне књиге рођених подноси решење о рас-
поређивању или премештају на радно место у орга-
ну у коме ради или решење да је нераспоређен.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у 
државном органу, подлежу пробном раду од 6 месе-
ци. Кандидати без положеног државног стручног 
испита примају се на рад под условом да тај испит 
положе до окончања пробног рада.

X Са кандидатима чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су прило-
жени сви потребни докази и који испуњавају усло-
ве за оглашена радна места провера стручне оспо-
собљености, знања и вештина, обавиће се почев од 
15. јануара 2019. године, у просторијама Генерал-
ног секретаријата Владе, у Београду, Немањина 11 
и у просторијама Службе за управљање кадровима, 
Булевар Михаила Пупина 2, о чему ће учесници кон-
курса бити обавештени телефонским путем и путем 
телеграма на адресе и бројеве телефона које су 
навели у својим пријавама.

Напомена: Сходно члану 9 Закона о државним 
службеницима којим је утврђено да су кандидатима 
при запошљавању у државни орган, под једнаким 
условима доступна сва радна места и да се избор 
кандидата заснива на стручној оспособљености, 
знању и вештинама, кандидати са положеним држав-
ним стручним испитом немају предност у изборном 
поступку у односу на кандидате без положеног 
државног стручног испита. Кандидати са положеним 
правосудним испитом уместо доказа о положеном 
државном стручном испиту, достављају доказ о поло-
женом правосудном испиту.

Кандидати који конкуришу на више радних места 
подносе појединачне пријаве за свако радно место 
на које конкуришу у којима наводе уз коју од прија-
ва су приложили тражене доказе. Такође, пријаве уз 
које нису приложени сви потребни докази у оригина-
лу или фотокопији овереној код надлежног органа, 

односно јавног бележника, као и неблаговремене, 
неразумљиве, недопуштене, непотпуне или нејасне 
пријаве биће одбачене закључком Конкурсне коми-
сије.

Овај оглас објављује се на веб-страници Генералног 
секретаријата Владе - www.gs.gov.rs, на веб-страни-
ци Службе за управљање кадровима www.suk.gov.
rs, на веб-страници (порталу) еУправе, на оглас-
ној табли, интернет презентацији и периодичном 
издању огласа „Послови“ Националне службе за 
запошљавање.

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

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

На основу чл. 54 и чл. 55 Закона о државним служ-
беницима („Службени гласник РС“ број 79/05, 81/05 
- исп., 83/05 - исп., 64/07, 67/07 - исп., 116/08, 104/09, 
99/14 и 94/17), чл. 17 став 1, чл. 18 став 2, чл. 19 
став 2, чл. 20 и чл. 21 Уредбе о спровођењу интер-
ног и јавног конкурса за попуњавање радних места 
у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 
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: 112-11418/2018 од 30. новембра 
2018. године, Министарство правде оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ

РАДНОГ МЕСТА У
МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ

I Орган у коме се радно место попуњава: 
Министарство правде, Немањина 22-26, Београд

II Радно место које се попуњава:

Радно место за унапређење 
стратешког планирања и послове 

европских интеграција
у звању самостални саветник, Одсек 
за стратешко планирање и европске 

интеграције, Сектор за европске 
интеграције и међународне пројекте

1 извршилац

Опис послова: Учествује у дефинисању и уна-
пређењу стратешких циљева Министарства, ана-
лизи постојећег стања и постављању стратешких 
праваца; ради на спровођењу активности и обаве-
за произишлих из стратешког планирања и фазе 
придруживања Републике Србије ЕУ; припрема и 
пише извештаје, мишљења и информације у оквиру 
стратешког планирања и правосуђа који се односе 
на процес придруживања ЕУ; учествује у раду под-
група Стручне групе Координационог тела за про-
цес приступања ЕУ које се односе на правосуђе, 
координира и учествује у раду Подгрупе 23; ради на 
спровођењу обавеза из области правосуђа које про-
изилазе из Европског партнерства и осталих стра-
тешких докумената, националних и међународних; 
унапређује коришћење инструмената за усклађи-
вање прописа Републике Србије са прописима ЕУ, 
учествује у припреми материјала за седнице Уна-
пређеног сталног дијалога између државних органа 
Републике Србије и представника Европске коми-
сије који се односе на област правосуђа и сачињава 
одговарајуће извештаје; обавља и друге послове по 
налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области правне науке, економске науке, политичке 
науке, организационе науке или научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља 
техничко-технолошких наука на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-

ва, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни 
испит, најмање 5 година радног искуства у струци, 
знање енглеског језика и познавање рада на рачу-
нару (Word, Exсel, Internet).

Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
познавање рада на рачунару (Word, Exсel, Internet) 
- практичним радом на рачунару; знање енглеског 
језика - усмено; познавање Спoрaзума o стaбилизa-
циjи и придруживaњу, Прeгoвaрaчког oквира EУ и 
Увoдне изjaве Рeпубликe Србиje, Aкциoног плaна зa 
Пoглaвљe 23 и Нaциoнaлне стрaтeгиjе зa рeфoрму 
прaвoсуђa - усмено и вештина комуникације - усмено.

III Место рада: Београд, Немањина 22-26

IV Адреса на коју се подносе пријаве на јавни 
конкурс: Министарство правде, Немањина 22-26, 
11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс“.

V Лице које је задужено за давање обавештења 
о јавном конкурсу: Тања Милановић, контакт теле-
фон: 011/3622-159.

VI Услови за запослење: држављанство Репу-
блике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; 
да учеснику конкурса раније није престајао радни 
однос у државном органу због теже повреде дуж-
ности 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 
оглашавања јавног конкурса у периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на 
јавни конкурс: потписана пријава са биографијом 
и наводима о досадашњем радном искуству; изја-
ва у којој се учесник конкурса опредељује да ли ће 
сам прибавити податке о чињеницама о којима се 
води службена евиденција или ће то орган учини-
ти уместо њега; оригинал или оверена фотокопија 
уверења о држављанству; оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених; ове-
рена фотокопија дипломе којом се потврђује струч-
на спрема; оригинал или оверена фотокопија дока-
за о положеном државном стручном испиту за рад 
у државним органима или оригинал или оверена 
фотокопија доказа о положеном правосудном испи-
ту; оригинал или оверена фотокопија доказа о нај-
мање пет година радног искуства у струци (потврде, 
решења и други акти којима се доказује на којим 
пословима, у ком периоду и са којом стручном спре-
мом је стечено радно искуство).

Државни службеник који се пријављује на јавни 
конкурс уместо уверења о држављанству и извода 
из матичне књиге рођених подноси решење о рас-
поређивању или премештају на радно место у орга-
ну у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној 
фотокопији која је оверена код јавног бележника 
(изузетно у градовима и општинама у којима нису 
именовани јавни бележници, приложени докази 
могу бити оверени у основним судовима, судским 
јединицама, пријемним канцеларијама основних 
судова, односно општинским управама као повере-
ни посао). 

Као доказ могу се приложити и фотокопије доку-
мената које су оверене пре 1. марта 2017. године 
у основним судовима, односно општинској управи.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 
18/16) прописано је, између осталог, да је орган 
дужан да по службеној дужности, у складу са зако-
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ном, врши увид у податке о чињеницама неопход-
ним за одлучивање о којима се води службена еви-
денција, да их прибавља и обрађује; 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 евиден-
ција када је то неопходно за одлучивање, осим ако 
странка изричито изјави да ће те податке прибавити 
сама. 

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

Потребно је да учесник конкурса попуни изјаву 
којом се опредељује за једну од две могућности, да 
орган прибави податке о којима се води службена 
евиденција или да ће то учесник конкурса учинити 
сам. Наведене доказе учесник конкурса може доста-
вити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег 
спровођења изборног поступка. Наведену изјаву је 
могуће преузети на веб-страници Службе за упра-
вљање кадровима, у делу: http://www.suk.gov.rs/sr/
dokumenti/ostalo/index.dot.

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

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

X Провера оспособљености, знања и вештине 
кандидата у изборном поступку: Са кандидати-
ма чије су пријаве благовремене, допуштене, раз-
умљиве, потпуне и уз које су приложени сви потреб-
ни докази и који испуњавају услове за оглашено 
радно место, провера познавања рада на рачуна-
ру, обавиће се почев од 10. јануара 2019. године 
са почетком у 9.00 часова у просторијама Службе 
за управљање кадровима, Нови Београд, Булевар 
Михајла Пупина 2, о чему ће учесници конкурса бити 
обавештени телефоном или електронском поштом, 
на контакте које су навели у својим пријавама, а 
провера других стручних оспособљености, знања 
и вештина наведених у тексту јавног конкурса, које 
ће се вредновати у изборном поступку, наставиће се 
у Министарству правде, Београд, ул. Немањина бр. 
22 - 26, с тим што ће учесници конкурса о датуму и 
времену бити накнадно обавештени телефоном или 
електронском поштом, на контакте које су навели у 
својим пријавама.

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које 
нису приложени сви потребни 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. Кандидати са 
положеним правосудним испитом уместо доказа 
о положеном државном стручном испиту, подносе 
доказ о положеном правосудном испиту.

Овај оглас објављује се на web страници Министар-
ства правде, web страници Службе за управљање 
кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, 
web страници и периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ 
КАДРОВИМА

Београд

На основу члана 68 став 1, а у вези са чланом 54 став 
1 Закона о државним службеницима („Службени глас-
ник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 
64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 
и 95/18), члана 17 став 2 и члана 20 Уредбе о спро-
вођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање 
радних места у државним органима („Службени глас-
ник РС”, бр. 41/07 - пречишћени текст и 109/09), Служ-
ба за управљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА
ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњава положаj: Министар-
ство културе и информисања, Београд

Положај који се попуњава:
Помоћник министра - руководилац 

Сектора за савремено стваралаштво 
и креативне индустрије
у Министарству културе и 

информисања - положај у трећој групи
 
Опис послова: Руководи Сектором, планира, усмера-
ва и надзире рад унутрашњих јединица у Сектору и 
врши најсложеније послове из делокруга Сектора.
Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких наука или из уметничке, 
односно стручне области у оквиру образовно-уметнич-
ког поља уметности на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факулте-
ту; најмање девет година радног искуства у струци; 
положен државни стручни испит; знање једног страног 
језика и познавање рада на рачунару; држављанство 
Републике Србије; 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.
У изборном поступку проверавају се: познавање 
области из делокруга Сектора за савремено ствара-
лаштво и креативне индустрије у Министарству култу-
ре и информисања; стручна оспособљеност за рад на 
положају и вештина комуникације - увидом у податке 
из пријаве и разговором; знање једног страног језика 
- увидом у доказ о знању једног страног језика; позна-
вање рада на рачунару - практичним радом на рачуна-
ру или увидом у доказ о познавању рада на рачунару; 
вештина аналитичког резоновања и логичког закљу-
чивања, организационе способности и вештина руко-
вођења - посредно, путем стандардизованих тестова.

Трајање рада на положају и место рада: рад на 
положају траје пет година, а место рада је Београд, 
Влајковићева 3.

Рок за подношење пријаве на конкурс: 8 дана. 
Рок почиње да тече наредног дана од дана када је кон-
курс оглашен у периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање.

Садржина пријаве на конкурс: Пријава на кон-
курс садржи: име и презиме кандидата, датум и место 
рођења, адресу становања, контакт телефон, податке 
о образовању, податке о врсти и дужини радног иску-
ства с кратким описом послова на којима је кандидат 
радио до подношења пријаве на конкурс и одговор-
ности на тим пословима, податке о стручном усаврша-
вању и податке о посебним областима знања. Пријава 
на конкурс мора бити својеручно потписана. 

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни 
конкурс: уверењe о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених; диплома о стручној спреми; уверење о 
положеном државном стручном испиту за рад у држав-
ним органима (лица са положеним правосудним испи-
том уместо уверења о положеном државном струч-
ном испиту за рад у државним органима достављају 
уверење о положеном правосудном испиту); исправе 
којима се доказује радно искуство у струци (потврде, 
решења и други акти из којих се види на којим посло-
вима, са којом стручном спремом и у ком периоду је 
стечено радно искуство); доказ о знању једног страног 
језика; доказ о познавању рада на рачунару.

Лице које не достави писани доказ о познавању рада 
на рачунару подлеже практичној провери вештине 
рада на рачунару.

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

Сви докази који се прилажу морају бити на језику и 
писму који је у службеној употреби, тако да се уз 
исправу састављену на страном језику прилаже про-
писани оверен превод на српски језик.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној 
фотокопији код јавног бележника (изузетно у гра-
довима и општинама у којима нису именовани јавни 
бележници, приложени докази могу бити оверени у 
основним судовима, судским јединицама, пријемним 
канцеларијама основних судова, односно општинским 
управама, као поверени посао). Као доказ се могу при-
ложити и фотокопије докумената које су оверене пре 
1. марта 2017. године у основним судовима, односно 
општинским управама.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 
18/2016) прописано је, између осталог, да орган може 
да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о 
чињеницама о којима се води службена евиденција, 
осим ако странка изричито изјави да ће податке при-
бавити сама.

Документи о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених; уверење 
о положеном државном стручном испиту за рад у 
државним органима, односно уверење о положеном 
правосудном испиту.

Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене 
доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну 
од могућности, да орган прибави податке о којима 
се води службена евиденција или да ће то кандитат 
учинити сам. 

Пример изјаве се налази на сајту Службе за упра-
вљање кадровима.

Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: 
Влада, Служба за управљање кадровима, 11070 Нови 
Београд, Булевар Михајла Пупина 2, са назнаком „За 
јавни конкурс - попуњавање положаја (навести назив 
положаја за који се подноси пријава)”.

Лице задужено за давање обавештења о кон-
курсу, у периоду од 10 до 12 часова: Дуња Дани-
ловић, тел. 011/31-30-969, Служба за управљање 
кадровима.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви тражени докази у оригиналу или фото-
копији овереној код јавног бележника (изузетно у гра-
довима и општинама у којима нису именовани јавни 

Администрација и управа

Посао се не чека, 
посао се тражи



   |  Број 808 | 19.12.2018. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs16 

бележници, приложени докази могу бити оверени у 
основним судовима, судским јединицама, пријемним 
канцеларијама 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 интернет страници Минис-
тарства културе и информисања, на интернет стра-
ници Службе за управљање кадровима, на порталу 
еУправе, на огласној табли, интернет страници и у 
периодичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање.

У Служби за управљање кадровима може се извршити 
увид у акт о систематизацији послова у органу у ком 
се попуњава положај који je предмет овог конкурса.

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

УЖИЦЕ

ИСПРАВКА ОГЛАСА
СПОРТСКО-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 

ПОЖЕГА
31210 Пожега, Књаза Милоша 8

тел. 031/3825-551

У делу огласа који је објављен 12.12.2018. 
године у публикацији „Послови“ услед технич-
ке грешке стоји: Уз пријаву кандидат подно-
си: оверену фотокопију дипломе или уверење 
о завршеној високој стручној спреми, радну 
биографију, прилоге којима доказује струч-
не, организационе и друге квалитете, потвр-
ду о радном искуству и стажу, уверење да 
није осуђиван, односно да не постоји забрана 
обављања послова директора Културног цен-
тра Пожега, уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, а треба да стоји: 
Уз пријаву кандидат подноси: оверену фотоко-
пију дипломе или уверење о завршеној висо-
кој стручној спреми, радну биографију, прило-
ге којима доказује стручне, организационе и 
друге квалитете, потврду о радном искуству и 
стажу, уверење да није осуђиван, односно да не 
постоји забрана обављања послова директора 
Спортско-Културног центра Пожега, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рође-
них.
У осталом делу оглас остаје непромењен.

ВРАЊЕ 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
БОСИЛЕГРАД

17540 Босилегард, Георги Димитрова бб
тел. 017/877-106

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да је лице стекло високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије, специја-
листичке струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године и одгова-
рајући академски, односно стручни назив утврђен у 
области правних, економских, психолошких, педа-
гошких и андрагошких и социолошких наука, однос-
но стручни назив дипломирани социјални радник 
и најмање 5 година радног искуства у струци. Уз 
конкурсну документацију доставити: оверен препис 
дипломе о стручној спреми; уверење о држављан-
ству; доказ о радном искуству; уверење да кандидат 
није осуђиван и да се против њега не води кривични 
поступак за кривична дела која га чине неподобним 
за рад у државним органима; програм рада за ман-

датни период. Рок за подношење пријаве на кон-
курс је 15 дана од дана објављивања. Пријаве слати 
на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава по 
конкурсу за директора“.
                
                        Трговина и услуге

HIEDRA HOME COLLECTION
11070 Нови Београд

Милутина Миланковића 138/16

Продавац у малопродаји
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економска шко-
ла, радно искуство 6 месеци, пожељно искуство у 
малопродаји текстила, знање рада на рачунару, 
пожељно знање средњег нивоа енглеског језика. 
Пријаве слати на e-mail: mikicmarija@hiedra.rs, до 
31.12.2018. године.

КД „ГАРАЖНА ВРАТА“ ДОО
Београд, Звездара, Лунета Миловановића 9

Сервисер за уградњу и сервис 
гаражних врата

пробни рад минимум 15 дана
5 извршилаца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, електро или 
машинске струке, радно искуство небитно, обавез-
на возачка дозвола Б категорије. Радно време - 5 
дана по 8 часова, укупно 40 часова недељно, могућ 
и прековремени рад. Теренски рад. Обезбеђен 
превоз. Кандидати могу конкурисати позивом на 
број телефона: 063/548-391, Небојша Прпа. Рок за 
пријаву: до 31.12.2018. године.

ЗУ ТЕХНИЧКО-ЕКОНОМСКИ 
ЦЕНТАР КЦС

11000 Београд, Пастерова 2
тел. 011/2685-873

Помоћни радник у кухињи
на одређено време

5 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на занимање и стручну спре-
му. Кандидати могу да се јаве на контакт телефон 
послодавца. Конкурс траје до 31.12.2018. године.

MARKO TRANS CARGO
ДОО ПЈ КРАГУЈЕВАЦ

Крагујевац
тел. 034/505-528

e-mail: natasa.breljak@ nsz.gov.rs

Дипломирани правник

УСЛОВИ: ВСС/дипломирани правник; познавање 
рада на рачунару. Кандидати се могу јавити савет-
нику Наташи Брељак на контакт телефон: 034/505-
528, сваког радног дана од 8 до 15 сати или про-
следити радну биографију на имејл: natasa.breljak@ 
nsz.gov.rs, најкасније до 12.01.2019. године.

A SPORT DD DOO
Нови Београд, Јурија Гагарина 151 локал 27

тел. 063/297-604

Продавац спортске опреме
за рад у Новом Саду

6 извршилаца

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV или III степен струч-
не спреме; пожељно да су лица радила у трговини; 
рад у сменама. Јављање на горенаведени телефон. 
Рок за пријаву 31.12.2018.

DELHAIZE SERBIA
ДОО БЕОГРАД

Београд, Јурија Гагарина 14
тел. 064/8122-312

Продавац
на одређено време 3 месеца (постоји 
могућност запослења на неодређено 

време)
90 извршилаца

Место рада и број извршилаца: Београд - 30, 
Панчево - 15, Нови Сад - 15, Бечеј - 5, Стара Пазова 
- 5, Смедерево - 20

УСЛОВИ: образовање и радно искуство нису битни. 
Обезбеђен превоз до Београда за лица из Панчева, 
Смедерева и Младеновца; послодавац организује 
седмодневну плаћену обуку за дато радно место; 
рад у сменама; ноћни рад. Трајање конкурса: до 
попуне. Лице за контакт: Славица Новитовић. Кан-
дидати могу да се јаве на горенаведени број теле-
фона. 

АС И СТР „МИОЉУБ ЋУРЧИЋ ПР“ 
ДОО

Београд, Војводе Скопљанца 31
e-mail: autoservismiki@beotel.rs

tел. 011/2473-555, 2472-276
3971-240, 3972-062

Руководилац ауто-сервиса - шеф 
пријемног одељења
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: машински инжењер (VI/1 степен стручне 
спреме), инжењер машинства (VI/2 степен стручне 
спреме), дипломирани машински инжењер/мастер 
инжењер машинства (VII/1 степен стручне спреме), 
без обзира на смер, са радним искуством у ауто-ин-
дустрији; машински инжењер (VI/1 степен стручне 
спреме), инжењер машинства (VI/2 степен стручне 
спреме), дипломирани машински инжењер/мастер 
инжењер машинства (VII/1 степен стручне спреме) 
за моторна возила или возила са унутрашњим саго-
ревањем; радно искуство 36 месеци; рад на рачунару 
(Word, Excel, Access, Internet); знање енглеског језика 
на средњем нивоу; возачка дозвола Б категорије.

Самостални ауто-механичар
пробни рад 1 месец

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, ауто-механи-
чар; IV степен стручне спреме, сервисни ауто-меха-
ничар; радно искуство 36 месеци; возачка дозвола 
Б категорије. 

ОСТАЛО: Обезбеђен смештај. Трајање конкурса: до 
попуне радног места. Кандидати могу своје радне 
биографије да доставе на горенаведени имејл или 
да контактирају послодавца путем телефона или да 
се лично јаве на адресу послодавца, радним даном 
од 10.00 до 12.00 часова. Особа за контакт: Бојана 
Николић.

Администрација и управа / Трговина и услуге

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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„HOLY GHOST GMBH“ DOO
Умчари, Булевар ЈНА 10А

тел. 065/8700-101

Шеф производње
10 извршилаца

УСЛОВИ: VI степен, инжењер текстилства или IV 
степен стручне спреме; радно искуство: 3 месеца на 
наведеним пословима.

Кројач (женске гардеробе)
10 извршилаца

УСЛОВИ: I - III степен стручне спреме; радно иску-
ство: 3 месецa на наведеним пословима.

Пеглер
10 извршилаца

УСЛОВИ: I - III степен стручне спреме; радно иску-
ство: 3 месецa на наведеним пословима.

Шивач (женске гардеробе)
10 извршилаца

УСЛОВИ: I - III степен стручне спреме; радно иску-
ство: 3 месецa на наведеним пословима.

ОСТАЛО: место рада: Умчари (Гроцка). Рок трајања 
конкурса: до попуне. Кандидати могу да се јаве на 
телефон: 065/8700-101, особа за контакт Јелена 
Пековић или да се јаве на адресу послодавца: Умча-
ри, Булевар ЈНА 10А, понедељак - петак, од 8 до 14 
часова.

„ТРГОЦЕНТАР“ ДОО
Београд, Вишњичка 61а

тел. 060/809-2111, 064/848-1083
064/8031038, 064/803-1018

е-mail: zlatagajic@trgocentar.rs

Продавац у пекари
100 извршилаца

Пекар
50 извршилаца

Припремач пице
100 извршилаца

Магационер
40 извршилаца

Радник за печење готових производа
100 извршилаца

УСЛОВИ: од I до III степена стручне спреме; рад-
но искуство: небитно. Рад у сменама, обезбеђен 
смештај, исхрана и превоз. Рок трајања конкурса: до 
попуне. Кандидати могу да се јаве на горенаведене 
телефоне особи за контакт Јелени Јањић. 

„MONA“ HOTEL MANAGEMENT DOO
Београд, Цара Уроша 62-64

тел. 031/841-021
e-mail: recepcija@monazlatibor.com

Место рада: Хотел „Мона“, Златибор, Чајетина

Кувар
пробни рад 1 месец

2 извршиоца

УСЛОВИ: кувар, III - IV степен стручне спреме; рад-
но искуство: минимум 12 месеци.

Помоћни кувар
пробни рад 1 месец

2 извршиоца

УСЛОВИ: II степен стручне спреме; радно искуство: 
минимум 6 месеци.

Конобар
пробни рад 1 месец

2 извршиоца

УСЛОВИ: конобар, III - IV степен стручне спреме; 
радно искуство: минимум 6 месеци.

ОСТАЛО: Рад у сменама, обезбеђени смештај и 
исхрана. Рок трајања конкурса: до попуне. Кандида-
ти могу да се јаве на телефон: 031/841-021, особи за 
контакт - Марији Лекић или путем мејла да доставе 
радну биографију.

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 иску-
ство oд најмање 6 месеци. Обезбеђена исхрана. Рок 
трајања конкурса: до попуне радног места. Канди-
дати могу да се јаве послодавцу на наведени број 
телефона.

FURNEX NAMEŠTAJ TEAM DOO
Чачак, Трбушани, Трбушани бб

тел. 032/392-222
e-mail: office@furnex.rs

Столар
место рада: Чачак, Трбушани, на 

одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, радно иску-
ство: 6 месеци. Трајање конкурса: до попуне. Лице 
за контакт: Ненад Бојовић. Кандидати могу кон-
тактирати послодавца путем телефона или доста-
вити радне биографије на мејл-адресу послодавца.

„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/добавља-
чима; врши разјашњавање/усаглашавање захтева 
купца по радним налозима; евидентира радне нало-
ге и врши обраду стања радних налога; проверава 
и усаглашава комплетност радних налога са мага-
ционерима; шаље извештај о комплетности радних 
налога купцу; прави планове производње по радним 
јединицама и кооперантима; ради и доставља тех-
ничко/технолошку документацију за процес произ-
водње; прати производњу и води рачуна о реализа-
цији плана; води евиденцију свих неусаглашености 
добијених од стране купаца (рекламације, примед-
бе, сугестије); прави извештај о неусаглашености 
тканине, репроматеријала и слично, шаље реклама-
ције добављачима и учествује у решавању реклама-
ција од стране купаца; врши набавку канцеларијс-
ког и другог потрошног материјала; евидентира и 
плаћа доспеле рачуне/обавезе; обрачунава исплате 
зарада, накнада и осталих личних примања; прави 
статистичке извештаје; води рачуна о безбедности 
и здрављу на раду при обављању послова; води 
рачуна о заштити животне средине; примењује и 
води рачуна о примени докумената, QМС, система 
управљања квалитетом; обавља и друге послове по 
налогу и упутствима непосредног руководиоца.

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

Конобар
за рад у Суботици

10 извршилаца

Трговина и услуге

Посао се не чека, посао се тражи
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УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без обзира на 
занимање и радно искуство.

Кувар
за рад у Суботици

10 извршилаца

УСЛОВИ: кувар, III степен стручне спреме, без обзи-
ра на занимање и радно искуство.

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

„СИМАНТИ“ ДОО КРАГУЈЕВАЦ
11000 Београд, Боре Вукмировића 12

тел. 062/8864-001

Радник у производњи пасти и сосова
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: I, II или III степен стручне спреме, на 
одређено време. Рок за подношење пријава је 15 
дана од дана објављивања. Пријављивање канди-
дата на број телефона: 062/8864-001.

„А СПОРТ ДД“ ДОО
11070 Нови Београд

Јурија Гагарина 151, лок. 27
тел. 063/297-604

Продавац спортске опреме
на одређено време до 1 месеца

4 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у било 
ком занимању, пожељно радно искуство у трговини.

„GALAXY CODE“ DOO
11070 Нови Београд, Тошин бунар 166/2

тел. 060/663-00-52

Продавац у малопродаји пратеће 
опреме за мобилне телефоне

пробни рад 1 месец
4 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било којем 
занимању, пожељно радно искуство, познавање 
рада на рачунару. Пријаве слати на e-mail: daliborka.
radovanovic@galaxycode.rs до 31.12.2018. године.

КЕТЕРИНГ & КЕТЕРИНГ
11000 Београд, Вишеградска 6а

тел. 011/3672-014

Помоћни радник у кухињи
2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на занимање; најмање 6 месе-
ци радног искуства на наведеним пословима. Разго-
вор ће се обављати у просторијама послодавца, на 
наведеној адреси, сваког радног дана у 12 часова. 
Рок за пријављивање 13.01.2019. године.

„PRO-TECH MAX“ DOO

Портир
пробни рад 1 месец

5 извршилаца

УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије пожељ-
на - није обавезна, рад на рачунару пожељан није 
обавезан, енглески језик пожељан није обаве-

зан, ППЗ пожељно, није неопходно, дозвола за 
ношење оружја пожељна не неопходна. Рад у сме-
нама. Пријаве доставити на мејл: ivana.djurovic@
protechmax.rs, контакт телефон: 011/423-0518 - 
дирекција, 063/105-0560.

РАДЊА ЗА ФРИЗЕРСКО-
КОЗМЕТИЧКЕ УСЛУГЕ И УЧЕЊЕ 

СТРАНИХ ЈЕЗИКА
18000 Ниш, Пролетерска 14

Фризер
2 извршиоца

УСЛОВИ: мушки/женски фризер. Телефон за кон-
такт: 065/6018-659.

„ЗЕЛЕНИ ВЕНАЦ“ ДОО
11000 Београд, Југ Богданова 2а

тел. 069/8950-375

Припрема и продаја гироса 
5 извршилаца 

УСЛОВИ: I - III степен стручне спреме, без обзира 
на радно искуство. Кандидати могу да се јаве на 
телефон: 069/8950-375, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса.

SINTERFUSE DOO
31000 Ужице, Милоша Обреновића 2

тел. 060/0310-171
e-mail: hrmngr@sinterfuse.com

Sales manager- менаџер продаје
на одређено време од 6 месеци 

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, машински 
инжењер, знање енглеског и немачког језика, раз-
вијене комуникацијске вештине, знање рада на 
рачунару Ms Office, возачка дозвола Б категорије, 
од 5 до 7 година радног искуства у продаји. Конкурс 
је отворен 30 дана. Слање биографија поштом или 
на e-mail: hrmngr@sinterfuse.com. Контакт особа: 
Љиљана Кнежевић, тел. 060/0310-171.

                                        Медицина

КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ И
ПСИХИЈАТРИЈУ ЗА ДЕЦУ

И ОМЛАДИНУ
11000 Београд, Др Суботића 6а

тел. 011/2658-355

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка 

одсутног запосленог
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног доноса утврђених законом, кандидат треба да 
испуњава и следеће посебне услове: средња струч-
на спрема; медицинска школа - педијатријски или 
општи смер; положен стручни испит пред коми-
сијом Министарства здравља РС; лиценца издата 
од надлежне коморе, односно решење о упису у 
именик надлежне коморе; радно искуство у струци 
- 6 месеци; да није осуђиван; да се против канди-
дата не води кривични посупак и да није подигну-
та оптужница нити да је покренута истрага; кратка 
биографија (Curruculum Vitae) са адресом, контакт 
телефоном и мејл-адресом, као и следећу докумен-
тацију у неовереним фотокопијама: диплому о завр-
шеној средњој медицинској школи педијатријског 
или општег смера; уверење (потврду) Министар-
ства здравља РС о положеном стручном испиту за 
медицинску сестру - техничара; лиценцу издату од 
надлежне коморе, односно решење о упису у именик 
надлежне коморе; доказ о радном искуству (радна 
књижица, уговор о раду или уговор о ангажовању 
ван радног односа, потврду о раду или потврду о 
радном ангажовању ван радног односа); уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених (трајни документ); уверење 
да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месе-
ци) или потврду да је поднет захтев за издавање 
уверења; уверење да се против кандидата не води 
кривични поступак и да није подигнута оптужница 
нити да је покренута истрага (не старије од 6 месе-
ци) или потврду да је поднет захтев за издавање 
уверења. Изабрани кандидат је дужан да пре засни-
вања радног односа приложи горенаведену доку-
ментацију у оригиналу или овереној фотокопији. 
Пре заснивања радног односа, изабрани кандидат 
је дужан да достави доказ о извршеном здравстве-
ном прегледу у складу са прописима, у оригиналу 
или овереној фотокопији. Пријаве слати на наведе-
ну адресу са назнаком „За оглас за пријем у радни 
однос медицинске сестре - техничара на неодређе-
но време, са пуним радним временом“ или лично 
доставити у Одељење за правне, кадровске, опште 
и техничке посове Клинике. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Кандидати 
који испуњавају услове огласа могу бити позвани 
на разговор ради пружања додатних информација, 
које могу бити важне за доношење одлуке о избору 
кандидата. Кандидати ће о избору бити обавештени 
писменим путем у законском року.

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

Дипломирани фармацеут
на одређено време до две године

Опис посла: обавља послове из области фармацеут-
ске здравствене делатности о чему води прописану 
медицинску документацију; издаје лекове, меди-
цинска средства и предмете опште употребе и даје 
савете за њихову примену; прати нежељене реак-
ције на лекове и медицинска средства и доприно-
си избегавању истих; доприноси избегавању инте-
ракција и терапијског дуплирања примене лекова; 
ради на промоцији здравља и превенција болести 
у сарадњи са другим здравственим радницима; 
набавља и контролише правилно складиштење и 

Трговина и услуге / Медицина

Посао се не чека, посао се тражи
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чување лекова, медицинских средстава и предмета 
опште употребе; управља фармацеутским отпадом; 
учествује у континуираном стручном усавршавању; 
обавља и друге послове по налогу послодавца.

УСЛОВИ: висока стручна спрема, фармацеутски 
факултет, VII степен стручне спреме, положен 
стручни испит, лиценца, најмање годину дана рад-
ног искуства. Уз захтев за заснивање радног односа 
приложити: CV (кратку биографију), оверену фото-
копију дипломе о завршеној школи, оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, доз-
волу за рад - лиценцу издату од надлежног органа 
или решење о упису у комору, потврду о радном 
искуству или фотокопију радне књижице. Канди-
дати 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 кандидатом обавезно се сачињава 
записник. О избору кандидата одлучује директор 
ДЗ 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 здравственој способности за послове за које се 
заснива радни однос. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошљавање. 
Захтев за заснивање радног односа, са назнаком „За 
радно место“, доставити поштом или личном доста-
вом у писарницу Дома здравља.

ОПШТА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ЛУКА“

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

Медицинска сестра - техничар општи 
смер

на одређено време од три месеца, за 
рад на Одељењу опште хирургије, због 

повећаног обима посла
3 извршиоца

УСЛОВИ: положен стручни испит. Као доказе о 
испуњености услова, кандидати су дужни да доста-
ве: пријаву на конкурс са кратком биографијом, 
бројем телефона и адресом, оверену фотокопију 
дипломе о завршеном IV степену стручне спреме, 
оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, лиценцу или решење о упису у комо-
ру, фотокопију/очитану личну карту; ако поседу-
је радно искуство, потребно је доставити радне 
карактеристике од претходног послодавца. Рок за 
подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Пријаве на оглас доставља-
ти у затвореним ковертама писарници ОБ „Свети 
Лука” или путем поште на горенаведену адресу, уз 
напомену: „Пријава на оглас“, са навођењем рад-
ног места за које се конкурише. Уколико кандидат 
има имејл-адресу, потребно је исту навести ради 
обавештавања о резултату конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. За 
ближе информације можете се обратити на теле-
фон: 026/240-725.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др НИКОЛА ЏАМИЋ”

36210 Врњачка Бања, Краљевачка 21

Доктор медицине

Опис посла: превенира, дијагностикује и лечи боле-
сти, повреде и друге физичке и менталне поремећаје 
коришћењем специјализованих метода и техни-
ка, кроз примену принципа и процедура савремене 
медицине, о чему води прописану медицинску доку-
ментацију; организује и спроводи мере на очувању и 
унапређењу здравља појединца и породице, ради на 

откривању и сузбијању фактора ризика за настанак 
болести, прати здравствено стање становништва на 
свом подручју и осигурава податке за потребе здрав-
ствене статистике, утврђује ризике за здравље, пред-
лаже и спроводи мере за њихово отклањање, спро-
води здравствено-васпитне активности и остварује 
сарадњу са кључним појединцима и организацијама 
у заједници; ради у превентивним саветовалиштима; 
организује и спроводи прописане систематске, циља-
не и скрининг прегледе; учествује у посебним програ-
мима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних 
несрећа, мере за рано откривање болести); обавља 
прегледе и упућује на даљу дијагностику и специја-
листичке прегледе, одређује начин и врсту лечења, 
прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге 
за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућ-
ног лечења и прати његово спровођење, одређује 
дужину привремене спречености за рад због болести 
или повреде; прописује лекове и медицинска сред-
ства, као и медицинско-техничка помагала; даје оце-
ну о здравственом стању и упућује на оцену радне 
способности, иде у кућне посете у оквиру теренског 
рада; збрињава пацијенте на месту повређивања, 
односно нагло насталог обољења, којима је неопход-
но указивање хитне медицинске помоћи, по потреби 
прати пацијента у хитном санитетском транспорту до 
одговарајуће здравствене установе; учествује у уна-
пређењу квалитета здравствене заштите; обавља 
консултације са другим здравственим радницима и 
здравственим сарадницима; планира, надзире и ева-
луира спровођење здравствене заштите; утврђује 
време и узрок смрти.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду, кандидат мора да испуњава следеће 
услове за заснивање радног односа: високо обра-
зовање: на интегрисаним академским студијама, по 
пропису који уређује високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године; на основним студијама 
у трајању од најмање пет година, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Кандидати уз пријаву подносе сле-
дећа документа: диплому о завршеном медицин-
ском факултету (оригинал или оверена копија); 
уверење о положеном стручном испиту (оригинал 
или оверена копија); лиценцу/решење о упису у 
именик Лекарске коморе (оригинал или оверена 
копија); уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверена копија); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена копија); уве-
рење суда да се против кандидата не води кривич-
ни поступак, односно да оптужница није ступила на 
правну снагу и да није покренута истрага (оригинал 
или оверена копија).

Спремач/спремачица
просторија у којима се пружају 

здравствене услуге

Опис посла: одржава хигијену просторија и опреме 
у коме се обавља здравствена делатност; одржава 
хигијену у административним просторијама; одржа-
ва хигијену у заједничким просторијама здравствене 
установе и околине здравствене установе; обавља 
послове прања, пеглања и одржавања одеће, веша 
и друге робе за потребе здравствене установе. При-
ма, пере, суши, пегла и предаје веш одговорним 
радницима за дистрибуцију истог по службама; за 
свој рад одговоран је руководиоцу одсека и начел-
нику службе; врши и друге послове по потреби 
службе, а по налогу шефа, начелника и главне сес-
тре/техничара Дома здравља.

УСЛОВИ: Кандидати уз пријаву подносе следећа 
документа: диплому о завршеној основној шко-
ли (оригинал или оверена копија); уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или 
оверена копија); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена копија); уверење суда да 
се против кандидата не води кривични поступак, 
односно да оптужница није ступила на правну снагу 
и да није покренута истрага (оригинал или оверена 
копија). 

ОСТАЛО: Рок за пријаву кандидата је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви“ Националне службе за запошљавање. Пријаве 
доставити: поштом на горнаведену адресу, са наз-
наком „За оглас“ или доставити лично у писарни-
цу Дома здравља, канцеларија на трећем спрату. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разма-
трати. Одлука о избору кандидата ће бити објавље-
на на огласној табли, као и на званичном сајту Дома 
здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка Бања.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др НИКОЛА ЏАМИЋ“

36210 Врњачка Бања, Краљевачка 21

Возач санитетског возила - возач у 
хитној медицинској помоћи

на одређено време до повратка 
запосленог са неплаћеног одсуства

Опис посла: врши хитан санитетски превоз пације-
ната; врши санитетски превоз пацијената, који није 
хитан, али је оправдан и медицински неопходан; 
помаже приликом уношења и изношења непокретних 
пацијената; управља специјалним санитетским вози-
лом за превоз нагло оболелог, унесрећеног и повређе-
ног; на интервенцији екипе помаже лекарској екипи 
у пружању хитне медицинске помоћи, у поступцима 
оживљавања, преносу болесника или медицинске 
опреме са виших спратова или подрумских просторија, 
као идруге послове које наложи дежурни лекар екипе; 
рукује инсталисаним системом у возилу и светло-звуч-
ном сигнализацијом у возилу; надзире исправност 
функције система за оксигенацију, односно функцио-
нисање боце са кисеоником и регулатора за проток 
кисеоника у возилу; при преузимању возила контро-
лише његову прописану опремљеност; води путни 
налог који по завршетку смене предаје одговорном 
возачу смене, сменовођи; одговоран је за безбедност 
у саобраћају лекарске екипе и животно угрожених 
пацијената; у случају удеса обавезно обавештава МУП 
и начелника Службе за ХМП; материјално одговара за 
стање и комплетност возила и опреме у њему.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду, кандидат мора да испуњава следеће 
услове за заснивање радног односа: возачка доз-
вола Б категорије. Кандидати уз пријаву подносе: 
оверену копију дипломе о завршеној средњој шко-
ли; фотокопију возачке дозволе (Б категорија); уве-
рење о држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверена копија); извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена копија); уверење суда 
да се против кандидата не води кривични поступак, 
односно да оптужница није ступила на правну снагу 
и да није покренута истрага (оригинал или овере-
на копија). Рок за пријаву кандидата је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви“ Националне службе за запошљавање. Пријаве 
доставити поштом на горенаведену адресу, са наз-
наком: „За оглас“ или доставити лично у писарни-
цу Дома здравља, канцеларија на трећем спрату. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разма-
трати. Одлука о избору кандидата ће бити објавље-
на на огласној табли, као и на званичном сајту Дома 
здравља „Др Никола Џамић” Врњачка Бања.

ДОМ ЗДРАВЉА
„ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ“

34240 Кнић
тел. 034/510-173

Возач у хитној медицинској помоћи
на одређено време у пројекту Кућно 
лечење, палијативно збрињавање и 
хитна медицинска помоћ, за време 

трајања пројекта

Опис посла: врши хитан санитетски превоз пације-
ната, врши санитетски превоз пацијената који није 
хитан, али је оправдан и медицински неопходан, 
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помаже приликом уношења и изношења непокрет-
них пацијената, управља санитетским возилом за 
превоз нагло оболелог, унесрећеног и повређеног, 
помаже лекарској екипи у пружању хитне меди-
цинске помоћи, преносу болесника или медицинске 
опреме по налогу дежурног лекара, рукује инстали-
саним системом у возилу и светло-звучном сигнали-
зацијом у возилу и одговоран је за његову правилну 
и рационалну употребу, стара се о благовременом 
снабдевању погонског горива и мазива, врши одр-
жавање хигијене возила и опреме у возилу, врши 
преглед возила на почетку смене и уписује у свес-
ку примопредаје своја запажања и примедбе, води 
сервисну књижицу и путне налоге, одговоран је за 
безбедност у саобраћају лекарске екипе и пације-
ната, материјално одговара за стање и комплетност 
возила и опреме у возилу, врши фактурисање пре-
воза у Е картону, у случају удеса обавештава МУП 
и директора Дома здравља, по налогу главне сес-
тре врши доставу пошиљака везаних за обављање 
делатности Дома здравља. Обавља и друге послове 
по налогу руководиоца.

УСЛОВИ: средње образовање; возачка дозвола Б 
категорије; лекарско уверење за возача. Као доказ 
о испуњености услова кандидати су дужни да доста-
ве: пријаву на оглас са биографијом, оверену фото-
копију дипломе о завршеном средњем образовању 
и фотокопију возачке дозволе. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови“ Националне службе за запо-
шљавање. Пријаве се подносе лично или поштом на 
горенаведену адресу.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА 
ЗАПОШЉАВАЊЕ

Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места за држављане 
Републике Србије за рад у СР Немачкој, у складу са 
Споразумом о посредовању и привременом запо-

шљавању радника, држављана Републике Србије у 
Савезној Републици Немачкој

Радници за здравствену негу
већи број извршилаца

Опис посла: рад у болницама и домовима за ста-
ра лица на месту асистента за здравствену негу до 
признавања дипломе у СР Немачкој, а после при-
знавања дипломе рад на пословима квалификова-
ног здравственог радника

УСЛОВИ: На оглас се могу јавити незапослени и 
запослени кандидати, без обзира да ли су пријавље-
ни на евиденцију Националне службе за запошља-
вање. Образовање: завршена четворогодишња 
средња медицинска школа (IV степен); медицинска 
сестра/техничар општег или педијатријског смера; 
положен стручни испит за медицинску сестру/тех-
ничара општег или педијатријског смера; познавање 
немачког језика није неопходно за сам улазак у проје-
кат, али је свакако пожељно. Предност ће имати кан-
дидати са знањем немачког језика на Б1 нивоу или 
вишем, према Европском референтном оквиру за 
језике.

Опис Б1 нивоа знања језика према Европс-
ком референтном оквиру за језике: Канди-
дат је у стању да разуме главне садржаје, када се 
употребљава јасан стандардни језик и када се ради 
о познатим садржајима везаним за посао, шко-
лу, слободно време, итд. У стању је да се снађе у 
највећем броју ситуација са којима се сусреће током 
путовања у земљама немачког говорног подручја. У 
стању је да се јасно и смислено изрази о познатим 
темама и областима личног интересовања. У стању 
је да говори о искуствима и доживљајима, да опише 
своје снове, наде и циљеве и да укратко образложи 
своје планове и ставове.

Радно искуство: Предност ће имати кандида-
ти са актуелним радним искуством у струци. Под 
актуелним радним искуством се подразумева: рад-
но искуство у струци у последње 4 године; струч-
на пракса, односно стаж за кандидате који су тек 
завршили школу и имају положен стручни испит за 
медицинску сестру-техничара или за педијатријску 
сестру-техничара. Предност ће имати кандидати 
са радним искуством и/или интересовањем у сле-
дећим областима: клиничка одељења са лежећим 
пацијентима, болничка и патронажна нега ста-
рих лица, рехабилитација (пре свега неурологија), 
педијатријска нега (код кандидата који су завршили 
педијатријски смер). Обавезно у биографији навес-
ти комплетно радно искуство. Доказе о радном 
искуству није неoпходно доставити уз документа-
цију за пријаву, али ће бити потребни касније кан-
дидатима који буду одабрани за учешће у пројекту.

Врста радног односа: на одређено време на пози-
цији асистента за здравствену негу, односно до 
нострификације дипломе за здравственог радника. 
Након нострификације дипломе, радни однос се може 
засновати и на неодређено време на позицији здрав-
ственог радника, а запослени има могућност да након 
одређеног периода, у складу са Законом о боравку 
странаца у СР Немачкој, поднесе захтев за добијање 
сталне боравишне дозволе.

Нострификација дипломе: у складу са позитив-
ним прописима СР Немачке, нострификација дипло-
ме за здравственог радника је обавезна најкасније у 
року од 12 месеци од заснивања радног односа на 
одређено време.

ОСТАЛО: почетна плата износи 1.900 евра (бруто) 
до признавања дипломе за здравственог радни-
ка, уз одређена регионална одступања; послода-
вац обезбеђује смештај и исхрану, односно пружа 
подршку у проналажењу истог, а запослени у целос-
ти или делом партиципира у трошковима; трошкове 
превоза на релацији Република Србија - СР Немачка 
сноси послодавац.

Потребна документација: пропратно писмо на 
немачком језику (пример за писање пропратног пис-
ма можете преузети у организационим јединицама 
НСЗ и канцеларијама миграционих сервисних цен-
тара); радна биографија/CV на немачком и српском 
језику (пример можете преузети у организационим 
јединицама НСЗ и канцеларијама миграционих сер-
висних центара); диплома завршене школе (оверена 
копија); сведочанства за све четири године (оверене 
копије); доказ о положеном стручном испиту (ове-
рена копија); сертификат о стеченом знању немач-
ког језика, за кандидате који поседују сертификат 
(копија). Поседовање сертификата о стеченом знању 
немачког језика није неопходно за учешће на конкур-
су. Непотпуна документација неће бити разматрана.

Начин конкурисања и селекције кандидата: 
Кандидати који су пријављени на евиденцију Нацио-
налне службе за запошљавање потребна докумен-
та достављају филијали НСЗ у којој су пријављени, 
лично или поштом, на адресу филијале, са назна-
ком: „За запошљавање радника за здравствену негу 
у СР Немачкој - пројекат Triple Win“. Kандидати који 
нису пријављени на евиденцију Националне службе 
за запошљавање потребна документа достављају 
поштом, на адресу: Национална служба за запо-
шљавање, Филијала за град Београд, Миграциони 
сервисни центар, Косте Абрашевића 10, са назна-
ком „За запошљавање радника за здравствену негу 
у СР Немачкој - пројекат Triple Win“. Кандидати који 
уђу у ужи избор биће обавештени о месту и терми-
ну обављања интервјуа за учешће у пројекту Triple 
Win са представницима Немачке савезне агенције 
за рад. Разговор ће се водити на немачком језику, 
а по потреби је обезбеђен и преводилац. Након 
обављеног интервјуа биће организовано језичко 
тестирање. Кандидати који буду изабрани од стране 
представника Немачке агенције за рад биће укљу-
чени у пројекат Triple Win - регионалне сарадње на 
миграцији радне снаге, који ће кандидатима пружа-

ти подршку у припреми, проналажењу посла, одлас-
ку (добијање радне дозволе и визе) и интеграцији 
у СР Немачкој. Пројекат Triple Win - у организацији 
Немачке агенције за рад (БА) и Немачког друштва 
за међународну сарадњу (ГИЗ), нуди подршку кроз 
курсеве језика, као и петодневни курс припреме за 
рад и живот у СР Немачкој. Изабрани кандидати 
биће у обавези да доставе додатну документацију, 
након укључивања у пројекат.

За додатне информације о овом конкурсу, 
кандидати могу да се обрате:
• свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ,
• Позивном центру НСЗ на број 0800/300-301 (позив 
бесплатан),
• миграционим сервисним центрима НСЗ:

Миграциони сервисни центар Београд
НСЗ, Филијала за град Београд

Косте Абрашевића 10
тел. 011/2416-836, 2407-730

Миграциони сервисни центар Ниш
НСЗ, Филијала Ниш, Ратка Вукићевића 3

тел. 018/501-213

Миграциони сервисни центар Нови Сад
НСЗ, Филијала Нови Сад, Алберта Томе 2

тел. 021/4885-514

Миграциони сервисни центар Нови Пазар
НСЗ, Филијала Нови Пазар, Шабана Коче 18

тел. 020/330-047

Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33

тел. 037/412-531

Миграциони сервисни центар Краљево
НСЗ, Филијала Краљево, Цара Душана 78

тел. 036/302-029

Миграциони сервисни центар Бор
НСЗ, Филијала Бор, 7. јули 29

тел. 030/453-121, 453-123

Рок трајања конкурса: 11.01.2019. године

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР КЛАДОВО
19320 Кладово, Дунавска 1-3

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

Доктор медицине - специјалиста у 
хитној медицинској помоћи

за рад у Служби хитне медицинске 
помоћи, на одређено време до 

повратка раднице са породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради неге 

детета

УСЛОВИ: високо образовање стечено на интегриса-
ним академским студијама, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године и завршена специјализација из одређених 
грана медицине, у складу са Правилником о спе-
цијализацијама и ужим специјализацијама здрав-
ствених радника и здравствених сарадника; на 
основним студијама у трајању од најмање пет годи-
на, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године и завршена специја-
лизација из одређених грана медицине у складу са 
Правилником о специјализацијама и ужим специја-
лизацијама здравствених радника и здравствених 
сарадника - специјализација из ургентне медицине.

ОСТАЛО: положен стручни испит, лиценца, специја-
листички 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 телефоном; оверене фотокопије 
дипломе, уверења о положеном стручном испиту и 
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лиценце за рад; доказ да се против кандидата не 
води кривични поступак (уверење суда); уверење 
да кандидат није осуђиван за кривична дела која 
га чине неподобним за рад у здравственој устано-
ви (уверење из полицијске управе или полицијске 
станице). Приликом заснивања радног односа кан-
дидат је дужан да достави лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за послове за које 
се заснива радни однос. Одлука о избору канди-
дата биће донета у року од 30 (тридесет) дана од 
дана истека рока за пријаву кандидата. Кандида-
ти који не буду изабрани могу захтевати повраћај 
конкурсне документације. Пријаве се подносе лич-
но или путем поште на адресу Центра, са назнаком 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за посло-
ве“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Оглас је објављен и на веб-страници 
Министарства здравља.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Лекар на специјализацији из 
интерне медицине 

за потребе Центра за 
гастроентерохепатологију Клинике за 

интерну медицину, пробни рад од 3 
месеца

Доктор медицине
за потребе Центра за 

гастроентерохепатологију Клинике за 
интерну медицину, пробни рад од 3 

месеца

Лекар на специјализацији из 
интерне медицине

за потребе Центра за реуматологију, 
алергологију и имунологију Клинике 

за интерну медицину, пробни рад од 3 
месеца

2 извршиоца

Доктор медицине
за потребе Центра за реуматологију, 
алергологију и имунологију Клинике 

за интерну медицину, пробни рад од 3 
месеца

Доктор медицине
за потребе Центра за ендокринологију, 

дијабетес и болести метаболизма 
Клинике за интерну медицину, пробни 

рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” 
број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 - одлука УС и 113/17) и посебни услови 
утврђени Правилником о организацији и система-
тизацији послова у Клиничком центру Крагујевац и 
то за: посебан услов за заснивање радног односа за 
напред наведене послове: радно искуство у наведе-
ним службама здравствене установе у стационарној 
здравственој заштити.

ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе у оригиналу или 
овереној копији следећа документа: диплома о 
стеченом образовању одговарајућег профила; 
уверење о положеном стручном испиту за докто-
ра медицине; доказ о уписаном специјалистичком 
стажу за следећа радна места: лекар на специја-
лизацији из интерне медицине ради попуне радног 
места лекара на специјализацији интерне медици-
не за потребе Центра за гастроентерохепатоло-
гију Клинике за интерну медицину, и за лекара на 
специјализацији из интерне медицине ради попу-
не радног места лекара на специјализацији интер-
не медицине за потребе Центра за реуматологију, 
алергологију и имунологију Клинике за интерну 

медицину; уверење о држављанству РС; извод из 
матичне књиге рођених; извод из матичне књи-
ге венчаних (ако је кандидат променио презиме); 
кратку биографију са адресом, контакт телефоном, 
е-маил адресом; кандидати који имају радно иску-
ство (укључујући стручно оспособљавање и усавр-
шавање) треба да доставе доказ/потврду о радном/
волонтерском стажу у струци. Кандидати су у обаве-
зи да на пријави наведу за која радна места конку-
ришу (било да конкуришу на једно радно место или 
на више радних места).Кандидати који уђу у ужи 
избор биће позвани на разговор. Приликом засни-
вања радног односа, изабрани кандидат је дужан 
да достави: лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се заснива 
радни однос; доказ да се против кандидата не води 
кривични поступак, да оптужница није ступила на 
правну снагу и да није покренута истрага (уверење 
надлежног суда); уверење да кандидат није осуђи-
ван за кривична дела која га чине неподобним за 
рад у здравственој установи (уверење надлежне 
полицијске управе или полицијске станице); доз-
волу за рад - лиценцу издату од надлежне коморе 
(ако је кандидат из радног односа) или решење о 
упису у комору (ако кандидат није у радном односу). 
Уколико изабрани кандидат не достави горе наве-
дене документе у захтеваном року, са њим се неће 
засновати радни однос. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о личности 
у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се 
не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује 
и податке обрађује Клинички центар Крагујевац. 
Оглас објавити путем сајта Министарства здравља 
Републике Србије, путем сајта Клиничког центра 
Крагујевац и у публикацији „Послови” Националне 
службе за запошљавање. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања огласа у публи-
кацији „Послови” Националне службе за запошља-
вање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Коначни резултати конкурса биће 
објављени на сајту Клиничког центра Крагујевац 
(www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани 
могу захтевати повраћај конкурсне документације. 
Контакт телефон 034/50-52-73. Пријаве се подно-
се лично, у затвореној коверти, преко писарнице 
Клиничког центра Крагујевац или путем поште на 
горенаведену адресу. Обавезно назначити за које се 
радно место конкурише „Пријава на оглас за пријем 
у радни однос за радно место (навести тачан про-
фил за који кандидат подноси пријаву)”.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Лекар на специјализацији из 
педијатрије

за потребе Одељења неонатологије 
Клинике за гинекологију и 

акушерство, на одређено време 6 
месеци, пробни рад од 3 месеца

Доктор медицине
за потребе Службе за снабдевање 
крвљу и крвним продуктима, на 

одређено време 6 месеци, пробни рад 
од 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” 
број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 - одлука УС и 113/17) и посебни услови 
утврђени Правилником о организацији и система-
тизацији послова у Клиничком центру Крагујевац и 
то за: посебан услов за заснивање радног односа за 
напред наведене послове је: радно искуство у уста-
нови терцијарног нивоа здравствене заштите.

ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе, у оригиналу или 
овереној копији, следећа документа: диплома о 
стеченом образовању одговарајућег профила; 

уверење о положеном стручном испиту за докто-
ра медицине; доказ о уписаном специјалистичком 
стажу за радно место- лекар на специјализацији 
из педијатрије ради попуне радног места лекара 
на специјализацији педијатрије Одељења неона-
тологије Клинике за гинекологију и акушерство; у 
верење о држављанству РС; извод из матичне књи-
ге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је 
кандидат променио презиме); кратку биографију са 
адресом, контакт телефоном, имејл-адресом; канди-
дати који имају радно искуство (укључујући стручно 
оспособљавање и усавршавање) треба да доставе 
доказ/потврду о радном/волонтерском стажу у стру-
ци. Кандидати су у обавези да на пријави наведу за 
која радна места конкуришу (било да конкуришу на 
једно радно место или на више радних места). Кан-
дидати који уђу у ужи избор биће позвани на разго-
вор. Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидат је дужан да достави: лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за послове 
за које се заснива радни однос; доказ да се против 
кандидата не води кривични поступак, да оптужни-
ца није ступила на правну снагу и да није покрену-
та 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 поли-
цијске станице); дозволу за рад - лиценцу издату од 
надлежне коморе (ако је кандидат из радног одно-
са) или решење о упису у комору (ако кандидат није 
у радном односу). Уколико изабрани кандидат не 
достави горенаведене документе у захтеваном року, 
са њим се неће засновати радни однос. Пријавом на 
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду пода-
така о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Подацима рукује и податке обрађује Клинички цен-
тар Крагујевац. Оглас објавити путем сајта Минис-
тарства здравља Републике Србије, путем сајта Кли-
ничког центра Крагујевац и у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа 
у листу „Послови” Националне службе за запошља-
вање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Коначни резултати конкурса биће 
објављени на сајту Клиничког центра Крагујевац 
(www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани 
могу захтевати повраћај конкурсне документације. 
Контакт телефон 034/50-52-73. Пријаве се подно-
се лично, у затвореној коверти, преко писарнице 
Клиничког центра Крагујевац или путем поште на 
горенаведену адресу. Обавезно назначити за које се 
радно место конкурише: „Пријава на оглас за пријем 
у радни однос за радно место... (навести тачан про-
фил за који кандидат подноси пријаву)”.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Конкурс објављен 31.10.2018. године у пуб-
ликацији „Послови“, поништава се за радно 
место: доктор медицине ради попуне радног 
места доктора медицине за потребе Клини-
ке за интерну медицину, на одређено време 
6 месеци, пробни рад од 3 месеца, 2 извр-
шиоца. У осталом делу конкурс остаје непро-
мењен.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др ЂОРЂЕ БАСТИЋ”

21480 Србобран, Јована Поповића 25/1

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: завршен медицински или стоматолошки 
или фармацеутски факултет и положен стручни 
испит и 5 година радног стажа у области здравстве-
не заштите на пословима доктора медицине, докто-
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ра стоматологије или дипломираног фармацеута; 
завршен правни или економски факултет и 5 годи-
на радног стажа у области здравствене заштите на 
пословима дипломираног правника или дипломи-
раног економисте и завршена едукација из области 
здравственог менаџмента; именовање се врши на 
период од 4 године. Рок за подношење пријава на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже 
доказ о испуњавању услова: оверену фотокопију 
дипломе о завршеном високом образовању, ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, оверену фотокопију лиценце (за кандида-
те здравствене струке), оверену фотокопију потвр-
де о завршеној едукацији из области здравственог 
менаџмента, потврду о потребном радном стажу у 
области здравствене заштите, уверење да кандидат 
није осуђиван, не старије од 6 месеци, уверење да 
кандидат није под истрагом и да се против њега не 
води кривични поступак, не старије од 6 месеци. 
Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса 
достављају се на горенаведену адресу, са назнаком 
„За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ЛУКА“

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

Медицинска сестра - техничар
на одређено време од 3 месеца, 

ради повећаног обима посла, за рад 
у Служби за продужено болничко 

лечење и негу

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 биографијом, бројем телефона 
и адресом, оверену фотокопију дипломе о заврше-
ном IV степену стручне спреме, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, лиценцу 
или решење о упису у комору, фотокопију/очитану 
личну карту, ако кандидат поседује радно искуство, 
потребно је доставити радне карактеристике од 
претходног послодавца. Рок за подношење пријава 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови”, код Националне службе 
за запошљавање. Пријаве на оглас достављати у 
затвореним ковертама писарници Опште болнице 
„Свети Лука” Смедерево, или путем поште на адре-
су: Општа болница „Свети Лука” Смедерево, Кнез 
Михаилова 51, уз напомену “Пријава на оглас”, са 
навођењем радног места за које се конкурише. Уко-
лико кандидат има имејл-адресу, потребно је исту 
назначити ради обавештавања о резултату конкур-
са. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. За ближе информације можете се обра-
тити на телефон: 026/240-725.

Струковна - виша медцинска сестра 
техничар

за рад на Oдељењу за општу хирургију

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме. Kао доказе о 
испуњености услова, кандидати су дужни да доста-
ве: пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем 
телефона, адресом и мејлом, оверену фотокопију 
дипломе о завршеном VI степену стручне спреме, 
завршена струковна/виша медицинска школа, ове-
рену фотокопију дипломе о завршеном IV степену 
стручне спреме - општи смер, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, оверену 
фотокопију лиценце или решења о упису у комо-
ру, уверење о радном стажу у струци по положе-
ном стручном испиту, уколико кандидат поседује 
претходно радно искуство у струци, фотокопију/
очитану личну карту, доказ о објављеним струч-
ним радовима у стручним публикацијама, уколико 
кандидат поседује, доказ о знању страног језика 

(енглески, немачки, француски или руски) са потвр-
дом уколико кандидат поседује или фотокопија 
индекса. Комисија именована одлуком директора 
ће сачинити ранг-листу и дати директору предлог 
за пријем кандидата. Рок за подношење пријава 
на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови”, код Националне службе за 
запошљавање. Пријаве са доказима достављати 
у затвореним ковертама преко писарнице Опште 
болнице „Свети Лука” Смедерево или путем поште, 
на адресу: Општа болница „Свети Лука”, Смедере-
во, Кнез Михаилова 51, уз напомену „Пријава на 
оглас”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. За ближе информације можете се 
обратити на телефон: 026/240-725.

Медицинска сестра - техничар, 
општи смер

за рад на Одељењу за ортопедију са 
трауматологијом, рад у сменама

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. Као доказе о 
испуњености услова, кандидати су дужни да доста-
ве: пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем 
телефона, адресом и мејлом, оверену фотокопију 
дипломе о завршеном VI степену стручне спреме, 
завршена струковна/виша медицинска школа, ове-
рену фотокопију дипломе о завршеном IV степену 
стручне спреме - општи смер, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, оверену 
фотокопију лиценце или решења о упису у комо-
ру, уверење о радном стажу у струци по положе-
ном стручном испиту, уколико кандидат поседује 
претходно радно искуство у струци, фотокопију/
очитану личну карту, доказ о објављеним струч-
ним радовима у стручним публикацијама, уколико 
кандидат поседује, доказ о знању страног језика 
(енглески, немачки, француски или руски) са потвр-
дом уколико кандидат поседује или фотокопија 
индекса. Комисија именована одлуком директора 
ће сачинити ранг-листу и дати директору предлог 
за пријем кандидата. Рок за подношење пријава 
на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови”, код Националне службе за 
запошљавање. Пријаве са доказима достављати 
у затвореним ковертама, преко писарнице Опште 
болнице „Свети Лука” Смедерево или путем поште, 
на адресу: Општа болница „Свети Лука”, Смедере-
во, Кнез Михаилова 51, уз напомену “Пријава на 
оглас”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. За ближе информације можете се 
обратити на телефон: 026/240-725.

Медицинска сестра - техничар
на одређено време ради замене 

привремено одсутне запослене, до 
повратка запослене са боловања на 

рад, за рад у ОЈ Специјалистичко 
консултативни прегледи

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 биографијом, бројем телефона 
и адресом, оверену фотокопију дипломе о заврше-
ном IV степену стручне спреме, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, лиценцу 
или решење о упису у комору, фотокопију/очитану 
личну карту, ако поседује радно искуство, потребно 
је доставити радне карактеристике од претходног 
послодавца. Рок за подношење пријава на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови” код Националне службе за запошљавање. 
Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама 
писарници Опште болнице „Свети Лука” Смедерево, 
или путем поште на адресу: Општа болница „Свети 
Лука”, Смедерево, Кнез Михаилова 51, уз напомену 
“Пријава на оглас” са навођењем радног места за 
које се конкурише. Уколико кандидат има мејл-адре-
су, потребно је исту назначити ради обавештавања 
о резултату конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. За ближе информа-
ције можете се обратити на телефон: 026/240-725.

Доктор медицине
за рад на Одељењу за 
оториноларингологију

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме. Као доказе о 
испуњености услова, кандидати су дужни да доста-
ве: пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем 
телефона, адресом и мејл, оверену фотокопију 
дипломе о завршеном медицинском факултету, ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, оверена фотокопија лиценце или решења о 
упису у комору, уверење о радном стажу у струци 
по положеном стручном испиту, уколико кандидат 
поседује претходно радно искуство у струци, доказ 
о објављеним стручним радовима у стручним публи-
кацијама, уколико кандидат поседује, фотокопију/
очитану личну карту, доказ о знању страног језика 
(енглески, немачки, француски или руски) са потвр-
дом, уколико кандидат поседује или фотокопија 
индекса. Комисија именована одлуком директора 
ће сачинити ранг-листу и дати директору предлог 
за пријем кандидата. Рок за подношење пријава 
на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови”, код Националне службе за 
запошљавање. Пријаве са доказима достављати 
у затвореним ковертама преко писарнице Опште 
болнице „Свети Лука” Смедерево или путем поште, 
на адресу: Општа болница „Свети Лука”, Смедере-
во, Кнез Михаилова 51, уз напомену “Пријава на 
оглас”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. За ближе информације можете се 
обратити на телефон: 026/240-725.

Доктор медицине
у ОЈ за збрињавање хитних стања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме. Као доказе о 
испуњености услова, кандидати су дужни да доста-
ве: пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем 
телефона, адресом и мејл, оверену фотокопију 
дипломе о завршеном медицинском факултету, ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, оверена фотокопија лиценце или решења о 
упису у комору, уверење о радном стажу у струци 
по положеном стручном испиту, уколико кандидат 
поседује претходно радно искуство у струци, доказ 
о објављеним стручним радовима у стручним публи-
кацијама, уколико кандидат поседује, фотокопију/
очитану личну карту, доказ о знању страног језика 
(енглески, немачки, француски или руски) са потвр-
дом, уколико кандидат поседује или фотокопија 
индекса. Комисија именована одлуком директора 
ће сачинити ранг-листу и дати директору предлог 
за пријем кандидата. Рок за подношење пријава 
на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови”, код Националне службе за 
запошљавање. Пријаве са доказима достављати 
у затвореним ковертама преко писарнице Опште 
болнице „Свети Лука” Смедерево или путем поште, 
на адресу: Општа болница „Свети Лука”, Смедере-
во, Кнез Михаилова 51, уз напомену “Пријава на 
оглас”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. За ближе информације можете се 
обратити на телефон: 026/240-725.

Виши физиотерапеут
на одређено време ради замене 

привремено одсутног запосленог, до 
повратка запосленог са боловања, 

за рад у ОЈ за физикалну медицину и 
рехабилитацију

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, положен стручни 
испит. Као доказе о испуњености услова, кандидати 
су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком 
биографијом, бројем телефона и адресом, оверену 
фотокопију дипломе о завршеном VI степену струч-
не спреме, оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце 
или решења о упису у комору, фотокопију/очитану 
личну карту, ако поседује радно искуство, потребно 
је доставити радне карактеристике од претходног 
послодавца. Рок за подношење пријава на конкурс 

Медицина
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је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови”, код Националне службе за запошљавање. 
Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама 
писарници Опште болнице „Свети Лука” Смедерево 
или путем поште на адресу: Општа болница „Свети 
Лука”, Смедерево, Кнез Михаилова 51, уз напомену 
“Пријава на оглас”, са навођењем радног места за 
које се конкурише. Уколико кандидат има мејл адре-
су, потребно је исту назначити ради обавештавања 
о резултату конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. За ближе информа-
ције можете се обратити на телефон: 026/240-725.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ

„Др БУДИСЛАВ БАБИЋ”
26340 Бела Црква, Милетићева 55

тел. 013/851-241
e-mail: sb.drbudislavbabic@open.telekom.rs

Магистар фармације - дипломирани 
фармацеут

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, фармацеутски 
факултет, на интегрисаним академским студијама, 
по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10.09.2005. године, на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10.09.2005. годи-
не. Положен стручни испит. Уз пријаву са кратком 
биографијом, адресом и контакт телефоном, при-
ложити: оверену фотокопију дипломе, уверење да 
кандидат није кажњаван из СУП-а, уверење да се 
против кандидата не води кривични поступак из 
суда, доказ да је кандидат држављанин Републике 
Србије, извод из матичне књиге рођених, лекарско 
уверење о општој здравственој способности, лицен-
ца за рад, потврда о положеном стручном испиту. 

Медицинска сестра - техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме (медицинске 
струке), поседовање лиценце за рад. Уз пријаву са 
кратком биографијом, адресом и контакт телефо-
ном, приложити: оверену фотокопију дипломе, уве-
рење да кандидат није кажњаван из СУП-а, уверење 
да се протв кандидата не води кривични поступак из 
суда, доказ да је кандидат држављанин Републике 
Србије, лекарско уверење о општој здравственој 
способности, оверена фотокопија лиценце за рад. 

Доктор медицине - специјалиста 
микробиологије

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме медицински 
факултет; на интегрисаним академским студијама, 
по пропису који уређује високо образовање почев од 
10.09.2005. године, основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10.09.2005.године. Положен 
специјалистички испит из микробилогије са пара-
зитологијом. Уз пријаву са кратком биографијом, 
адресом и контакт телефоном, приложити: овере-
ну фотокопију дипломе, уверење да кандидат није 
кажњаван из СУП-а, уверење да се протв кандида-
та не води кривични поступак из суда, доказ да је 
кандидат држављанин Републике Србије, извод из 
матичне књиге рођених, лекарско уверење о општој 
здравственој способности, лиценца за рад, потврда о 
положеном специјалистичком испиту. 

Чувар

УСЛОВИ: III стручне спреме. Уз пријаву са кратком 
биографијом, адресом и контакт телефоном, прило-
жити: оверену фотокопију дипломе, уверење да кан-
дидат није кажњаван из СУП-а, уверење да се протв 
кандидата не води кривични поступак из суда, доказ 
да је кандидат држављанин Републике Србије, лекар-
ско уверење о општој здравственој способности. 

Сервирка

Спремачица

УСЛОВИ: II степен стручне спреме. Уз пријаву са 
кратком биографијом , адресом и контакт телефо-
ном, приложити: оверену фотокопију дипломе, уве-
рење да кандидат није кажњаван из СУП-а, уверење 
да се протв кандидата не води кривични поступак из 
суда, доказ да је кандидат држављанин Републике 
Србије, лекарско уверење о општој здравственој 
способности. 

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви”. Пријаве слати на адресу: Специјална болни-
ца за плућне болести „Др Будислав Бабић” Бела 
Црква, Милетићева 55, са назнаком „Јавни огла-
си __________“, навести радно место за које се 
конкурише. Контакт особа дипл. правник Гизика 
Недељковић, тел. 013/851-241.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ “ОЗРЕН”
18230 Сокобања, Насеље Озрен бб

тел. 018/830-927

Доктор медицине

УСЛОВИ: завршен медицински факултет; положен 
стручни испит; лиценца за рад у струци или решење 
о упису у Лекарску комору. Као доказе о испуње-
ности ових услова кандидати су дужни да доставе: 
пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем 
телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе о 
завршеном медицинском факултету, оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, ове-
рену фотокопију лиценце за рад у струци или ове-
рену фотокопију решења о упису у именик лекарске 
коморе. Пријаве кандидата које не садрже тражену 
документацију сматраће се непотпуним и неће бити 
разматране. Пријаве које пристигну по истеку овог 
рока сматраће се неблаговременим и неће бити 
разматране. Пријаве на оглас достављати у затво-
реним ковертама, путем поште на адресу: Специјал-
на болница за плућне болести „Озрен“, Сокобања, 
Насеље Озрен бб, 18230 Сокобања, уз напомену 
„Пријава на оглас за доктора медицине“ или лично у 
просторијама болнице.

Виши нутрициониста дијететичар

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених зако-
ном, кандидати треба да испуњавају и следеће усло-
ве: завршена виша медицинска школа - смер дијете-
тичар нутрициониста или висока здравствена школа 
струковних студија - смер дијететичар нутрициони-
ста; положен стручни испит; лиценца за рад у струци 
или решење о упису у Комору медицинских сестара 
и здравствених техничара. Као доказе о испуњености 
ових услова кандидати су дужни да доставе: пријаву 
на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона 
и адресом, оверену фотокопију дипломе о завшеној 
вишој медицинској школи - смер дијететичар нутри-
циониста или високој здравственој школи струкових 
студија - смер дијететичар нутрициониста, оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту, оверену фотокопију лиценце за рад у струци или 
оверену фотокопију решења о упису у Комору меди-
цинских сестара и здравствених техничара. Пријаве 
кандидата које не садрже тражену 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 коверта-
ма, путем поште, на адресу: Специјална болница за 
плућне болести „Озрен“, Сокобања, Насеље Озрен 
бб, 18230 Сокобања, уз напомену: „Пријава на оглас 
за дијететичара” или лично у просторијама болнице.

Медицинска сестра - техничар, 
општи смер

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, 
општи смер; положен стручни испит; лиценца за 
рад у струци или решење о упису у Комору медицин-
ских сестара и здравствених техничара. Као доказе 
о испуњености ових услова кандидати су дужни да 
доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, 
бројем телефона и адресом, оверену фотокопију 
дипломе о завршеној средњој медицинској школи, 
општи смер, оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце 
за рад у струци или оверену фотокопију решења о 
упису у именик коморе. Пријаве кандидата које не 
садрже тражену документацију сматраће се непотпу-
ним и неће бити разматране. Пријаве које пристигну 
по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и 
неће бити разматране. Пријаве на оглас доставља-
ти у затвореним ковертама, путем поште на адре-
су: Специјална болница за плућне болести „Озрен“, 
Сокобања, Насеље Озрен бб, 18230 Сокобања, уз 
напомену „Пријава на оглас за медицинску сестру - 
техничара“ или лично у просторијама болнице.

УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
„ЈЕЛА ДОМ“ БЕОГРАД

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

Медицинска сестра
на одређено време, уз могућност 

продужења уговора

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

Болничар - неговатељица
на одређено време, уз могућност 

продужења уговора

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

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

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „ЛОРА“

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

e-mail: apoteka.lora@gmail.com

Фармацеутски техничар
место рада: Гуча, општина Лучани, на 

одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: стручни испит/лиценца, знање енглес-
ког - виши ниво, рад на рачунару, потребно је рад-
но искуство од минимум 12 месеци. Рад у сменама, 
пробни рад. Рок трајања конкурса: до попуне. Кан-
дидати се могу јавити послодавцу на горенаведе-
ни телефон особи за контакт или могу да доставе 
радне биографије путем имејла. Особа за контакт: 
Татјана Анђелић Јовановић.

ORDINACIJA „D&G DENT“
11070 Нови Београд, Омладинских бригада 7д

тел. 064/151-00-03

Стоматолошка сестра
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме у наведе-
ном занимању, познавање енглеског језика, поседо-
вање стручног испита или лиценце. Пријаве слати у 
року од 15 дана од дана објављивања огласа.

Медицина

www.nsz.gov.rs
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ОПШТА БОЛНИЦА
„Др АЛЕКСА САВИЋ“
18400 Прокупље, Пасјачка 2

тел. 027/322-440

Медицинска сестра - техничар
пробни рад од 3 месеца

3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме здравствене 
струке, смер општи, педијатријски и гинеколош-
ко-акушерски са положеним стручним испитом 
и лиценцом. Кандидати достављају: пријаву са 
кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе 
(уверења) о завршеној средњој медицинској шко-
ли, смер општи, педијатријски и гинеколошко-аку-
шерски; оверену фотокопију уверења (потврде) о 
положеном стручном испиту и оверену фотокопију 
лиценце издате од надлежне комора.

Возач санитетског возила
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: средње образовање у трајању од најмање 
три године; возачка дозвола Б категорије. Канди-
дати достављају: пријаву са кратком биографијом, 
оверену копију дипломе (уверења) о завршеној 
средњој школи, оверену фотокопију возачке дозво-
ле Б категорије.

Спремач - спремачица просторија 
у којима се пружају здравствене 

услуге
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме. Кандидати дос-
тављају кратку биографију и оверену фотокопију 
дипломе о завршеној основној школи.

ОСТАЛО: Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на 
горенаведену адресу.

УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
„VILLA ANCORA“

24413 Палић, Зеленгорска 21
тел. 024/551-341, 069/5755-586
e-mail: villa.ancora@yahoo.com

Медицинска сестра - техничар
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска 
сестра - техничар, пожељно радно искуство од 3 
месеца, али није услов. Пожељна лиценца, али није 
услов. Рад у сменама, ноћни рад, обезбеђен смештај 
и исхрана, плаћен путни трошак.

Неговатељ
3 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у било ком зани-
мању, пожељно искуство на пословима неговатеља 
3 месеца, али није услов. Рад у сменама, ноћни рад, 
смештај и исхрана обезбеђени, плаћен путни тро-
шак. 

ОСТАЛО: Слање биографија на имејл или поштом. 
Ближе информације на контакт телефон. Оглас 
остаје отворен до 15.01.2019. године.

ДОМ ЗДРАВЉА УБ
14210 Уб, Добросава Симића 1

тел. 014/411-644

Зубни техничар - протетичар
на одређено време до три месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, заврше-
на средња медицинска школа, занимања зубни 
техничар - протетичар; положен стручни испит; 
држављанство Републике Србије. Кандидати под-
носе следећу документацију: пријаву на оглас са 
кратком биографијом, копију личне карте, уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци), оверену 
копију дипломе о завршеној средњој школи, овере-
ну копију уверења о положеном стручном испиту. 
Пријаве са кратком биографијом, адресом и кон-
такт телефоном, као и документа којима се доказује 
испуњеност услова огласа (оверене фотокопије), 
достављају се на горенаведену адресу. Рок за под-
ношење пријаве је 10 дана од дана објављивања.

ДОМ ЗДРАВЉА МИОНИЦА
14242 Мионица, Кнеза Грбовића 307

тел. 014/3421-176

Доктор медицине
за рад у Служби за здравствену 

заштиту одраслог становништва, хитну 
медицинску помоћ

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен 
медицински факултет, положен стручни испит, 
поседовање лиценце за рад. Приликом пријављи-
вања на оглас потребно је доставити следећа доку-
мента: пријаву на оглас са кратком биографијом; 
оригинал или оверену копију дипломе о заврше-
ном медицинском факултету; оригинал или ове-
рену копију уверења о положеном стручном испи-
ту; решење о лиценци издато од Лекарске коморе 
Србије. Пријаве на оглас доставити на горенаведе-
ну адресу, са назнаком „За оглас - не отварати” или 
директно у рачуноводствену службу Дома здравља 
Мионица, сваког радног дана од 7 до 15 часова. О 
потреби спровођења даљих разговора са канди-
датима који се јаве на конкурс, а ради пружања 
додатних података који могу бити важни за одлу-
ку о пријему, одлучиће директор. Одлука о избору 
кандидата донеће се у року од 30 дана од истека 
рока за подношење пријава и иста ће бити објавље-
на на веб-страници и огласној табли Дома здравља 
Мионица.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Виши радиолошки техничар
за потребе Одељења за радиолошку 

дијагностику, на одређено време 
до шест месеци ради обезбеђења 

услова у погледу кадра за обављање 
здравствене делатности

УСЛОВИ: високо образовање на основним струков-
ним студијама првог степена (струковне/академ-
ске), по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године, струковни 
медицински радиолог или на основним студијама 
у трајању од најмање две године, по пропису који 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године, виши радиолошки техничар; поло-
жен стручни испит за струковног медицинског ради-
олога/вишег радиолошког техничара. Приликом 
пријављивања на оглас потребно је доставити сле-
дећа документа: пријаву на оглас са кратком био-
графијом; фотокопију дипломе о завршеној високој/
вишој школи одговарајућег профила; фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту за струко-
вног медицинског радиолога/вишег радиолошког 
техничара; извод из матичне књиге венчаних (ако 

је дошло до промене презимена). Пријаве са доку-
ментацијом доставити на адресу: Општа болница 
Ваљево, Одељење за правне, кадровске и адми-
нистративне послове, 14000 Ваљево, Синђелићева 
62, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем ради 
обављања приправничко-волонтерског стажа за 
послове ________ (навести тачан профил за који 
кандидат подноси пријаву)“.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
14000 Ваљево, Владике Николаја 5

тел. 014/237-056

Оглас објављен 13.12.2018. године у публи-
кацији „Послови“ поништава се у целости.

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР 
ЗЕМУН

11080 Београд - Земун, Вукова 9

Помоћни радник
у Служби за техничке и друге сличне 

послове, пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: завршена основна школа, радно иску-
ство. Уз пријаву на конкурс прилажу се у овереној 
фотокопији следећа документа: потпуна лична и 
радна биографија са адресом, контакт телефоном, 
имејл-адресом, изјава кандидата да је здравствено 
способан за тражене послове и да се против њега 
не води кривични поступак, својеручно потписа-
на, диплома о завршеној основној школи, извод из 
матичне књиге венчаних ако је кандидат променио 
презиме, доказ о радном искуству (потврда посло-
даваца или фотокопија радне књижице). Прили-
ком заснивања радног односа, изабрани кандидати 
су дужни да доставе: лекарско уверење, као доказ 
о здравственој способности за послове за које се 
заснива радни однос, уверење да се против њих 
не води кривични поступак (уверење издаје суд), 
оверена фотокопија дипломе о завршеној основној 
школи, оверена фотокопија уверења о држављан-
ству, фотокопију личне карте нечиповане, односно 
чиповану доставити на очитавање, фотокопију одја-
ве са претходног осигурања (М образац).

ОСТАЛО: Kомисија ће разматрати све доспеле, бла-
говремене и потпуне пријаве и са кандидатима који 
испуњавају услове за пријем у радни однос обавиће 
се разговор, ради прибављања додатних реле-
вантних 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 подат-
ке обрађује Одељење за кадровске и администра-
тивне послове КБЦ Земун. Кандидати су дужни да 
своје пријаве доставе писарници КБЦ Земун у затво-
реној коверти, са назнаком „За јавни оглас за пријем 
у радни однос на неодређено време“, са навођењем 
радног места за које конкуришу, лично или путем 
поште на адресу: КБЦ Земун, 11080 Београд, Вукова 
9. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана обја-
ве огласа. Неблаговремене пријаве, као и пријаве 
са непотпуном и неодговарајућом документацијом 
неће бити разматране. Кандидати који не буду иза-
брани документацију могу преузети на писарници 
КБЦ Земун.

Медицина

Национална служба
за запошљавање

Подршка
запошљавању
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КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР 
ЗЕМУН

11080 Београд - Земун, Вукова 9

Доктор медицине специјалиста у 
специјалистичкој амбуланти
у Служби за специјалистичке и 
консултативне прегледе, Одсек 

консултативних прегледа, Кабинет 
за офталмологију, Заједничке 

медицинске делатности, пробни рад од 
3 месеца

УСЛОВИ: висока стручна спрема (завршен медицин-
ски факултет), положен стручни испит по завршеном 
медицинском факултету, положен специјалистички 
испит из области офталмологије, радно искуство у 
области конкурса. Уз пријаву на конкурс прилажу се 
у овереној фотокопији следећа документа: потпуна 
лична и радна биографија са адресом, контакт теле-
фоном, имејл-адресом, изјава кандидата да је здрав-
ствено способан за тражене послове и да се против 
њега не води кривични поступак, својеручно потпи-
сана, диплома о завршеном медицинском факултету, 
уверење о положеном стручном испиту, диплома о 
положеном специјалистичком испиту, лиценца или 
решење о упису у Лекарску комору Србије, доказ о 
радном искуству након положеног стручног испита 
(потврда послодаваца или фотокопија радне књижи-
це), извод из матичне књиге венчаних ако је канди-
дат променио презиме. Приликом заснивања радног 
односа, изабрани кандидати су дужни да доставе: 
лекарско уверење, као доказ о здравственој способ-
ности за послове за које се заснива радни однос, уве-
рење да се против њих не води кривични поступак 
(уверење издаје суд), оверене фотокопије диплома, 
уверења о положеном стручном испиту, лиценцу или 
решење о упису у Лекарску комору Србије, оверену 
фотокопија уверења о држављанству, фотокопију 
личне карте нечиповане, односно чиповану доста-
вити на очитавање, фотокопију одјаве са претходног 
осигурања (М образац).

ОСТАЛО: Kомисија ће разматрати све доспеле, бла-
говремене и потпуне пријаве и са кандидатима који 
испуњавају услове за пријем у радни однос обавиће 
се разговор, ради прибављања додатних релевант-
них података за доношење одлуке о избору канди-
дата. Пријавом на оглас кандидат даје своју саглас-
ност 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 посло-
ве КБЦ Земун. Кандидати су дужни да своје пријаве 
доставе писарници КБЦ Земун у затвореној коверти, 
са назнаком „За јавни оглас за пријем у радни однос 
на неодређено време“, са навођењем радног места 
за које конкуришу, лично или путем поште на адресу: 
КБЦ Земун, 11080 Београд, Вукова 9. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објаве огласа. Небла-
говремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и 
неодговарајућом документацијом неће бити разма-
тране. Кандидати који не буду изабрани документа-
цију могу преузети на писарници КБЦ Земун.

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР 
ЗЕМУН

11080 Београд - Земун, Вукова 9

1) Виши лабораторијски техничар
у Служби за лабораторијску 

дијагностику, Заједничке медицинске 
делатности, пробни рад од 3 месеца

2) Виша медицинска сестра - 
техничар у на интензивној нези 

нивоа 2
у Служби операционог блока са 
стерилизацијом и интензивном 

терапијом, Клиника за хирургију, 
пробни рад од 3 месеца

3) Медицинска сестра - техничар на 
осталим болничким одељењима

у Служби ортопедије са 
трауматологијом, Клиника за 

хирургију, пробни рад од 3 месеца

4) Медицинска сестра - техничар на 
осталим болничким одељењима
у Служби урологије, Клиника за 

хирургију, пробни рад од 3 месеца

5) Медицинска сестра - техничар у 
онкологији и хемиотерапији

у Служби хематологије, Клиника за 
интерну медицину, пробни рад од 3 

месеца

6) Медицинска сестра - техничар на 
осталим болничким одељењима
у Служби нефрологије, Клиника за 
интерну медицину, пробни рад од 3 

месеца

7) Медицинска сестра - техничар на 
осталим болничким одељењима

у Служби интернистичке геријатрије, 
Клиника за интерну медицину, пробни 

рад од 3 месеца

8) Медицинска сестра - техничар у 
операционој сали

у Служби анестезиологије са 
реаниматологијом и терапијом бола, 
Зајдничке медицинске делатности, 

пробни рад од 3 месеца

9) Медицинска сестра - техничар у 
амбуланти

у Служби за специјалистичке и 
консултативне прегледе, Заједничке 

медицинске делатности, пробни рад од 
3 месеца

Услови за радно место 1 су: завршена средња 
медицинска школа - лабораторијски техничар, звр-
шена виша медицинска школа/струковна медицин-
ска школа - смер виши лабораторијски техничар/
струковни медицинско-лабораторијски технолог, 
положен стручни испит након завршене више меди-
цинске/струковне медицинске школе, лиценца или 
решење о упису у Комору медицинских сестара и 
здравствених техничара Србије, радно искуство у 
клиничком раду. 

Услови за радно место 2 су: завршена виша 
медицинска школа/струковна медицинска школа - 
општи смер, положен стручни испит након заврше-
не више медицинске/струковне медицинске школе, 
лиценца или решење о упису у Комору медицинских 
сестара и здравствених техничара Србије, радно 
искуство у клиничком раду. 

Услови за радна места 4 и 7 су: завршена 
средња медицинска школа - општи смер, поло-
жен стручни испит након завршене средње школе, 
лиценца или решење о упису у Комору медицинских 
сестара и здравствених техничара Србије.

Услови за радна места 3, 5, 6, 8 и 9 су: заврше-
на средња медицинска школа - општи смер, поло-
жен стручни испит након завршене средње школе, 
лиценца или решење о упису у Комору медицинских 
сестара и здравствених техничара Србије, радно 
искуство у клиничком раду.

Уз пријаву на конкурс за радна места 1 и 2 
прилажу се у овереној фотокопији следећа 
документа: потпуна лична и радна биографија са 
адресом, контакт телефоном, имејл-адресом, изја-
ва кандидата да је здравствено способан за траже-
не послове и да се против њега не води кривични 

поступак, својеручно потписана, диплома о завр-
шеној вишој/струковној медицинској школи - смер 
лабораторијски (за радно место 1), смер општи 
(за радно место 2), диплома о завршеној средњој 
медицинској школи, смер лабораторијски (за радно 
место 1), смер општи (за радно место 2), уверење о 
положеном стручном испиту након завршене више/
струковне медицинске школе, лиценца или решење 
о упису у Комору медицинских сестара - техничара 
Србије (за радна места 1 и 2), извод из матичне књи-
ге венчаних ако је кандидат променио презиме. 

Уз пријаву на конкурс за радна места 3, 4, 5, 
6, 7, 8 и 9 прилажу се у овереној фотокопији 
следећа документа: потпуна лична и радна био-
графија са адресом, контакт телефоном, имејл-ад-
ресом, изјава кандидата да је здравствено способан 
за тражене послове и да се против њега не води 
кривични поступак, својеручно потписана, диплома 
о завршеној средњој медицинској школи - општи 
смер (за радна места 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9), уверење 
о положеном стручном испиту након завршене 
средње медицинске школе, сведочанства за сваки 
разред средње школе, лиценца или решење о упису 
у Комору медицинских сестара - техничара Србије 
(за радна места 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9), извод из матичне 
књиге венчаних ако је кандидат променио презиме, 
доказ о радном искуству након положеног стручног 
испита - потврда послодаваца или фотокопија рад-
не књижице (за радна места 3, 5, 6, 8 и 9).

ОСТАЛО: Приликом заснивања радног односа, иза-
брани кандидати су дужни да доставе: лекарско 
уверење, као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос, уверење да 
се против њих не води кривични поступак (уверење 
издаје суд), оверене фотокопије дипломе, уверења о 
положеном стручном испиту, оверена фотокопија уве-
рења о држављанству, лиценца или решење о упису 
у Комору медицинских сестара - техничара Србије, 
фотокопију личне карте нечиповане, односно чипо-
вану доставити на очитавање, фотокопију одјаве са 
претходног осигурања (М образац). Комисија ће раз-
матрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве 
и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у 
радни однос обавиће се разговор, ради прибављања 
додатних релевантних података за доношење одлуке 
о избору кандидата. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности у свр-
хе 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 КБЦ Земун. Кандидати за горенаведена рад-
на места дужни су да своје пријаве доставе писарни-
ци КБЦ Земун у затвореној коверти, са назнаком „За 
јавни оглас за пријем у радни однос на неодређено 
време“, са навођењем радног места за које конкури-
шу, лично или путем поште на адресу: КБЦ Земун, 
11080 Београд, Вукова 9. Рок за подношење пријава 
на конкурс је 8 дана од дана објаве огласа. Неблаго-
времене пријаве, као и пријаве са непотпуном и неод-
говарајућом документацијом, неће бити разматране. 
Кандидати који не буду изабрани документацију могу 
преузети на писарници КБЦ Земун.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Доктор стоматологије специјалиста - 
специјалиста ортопедије вилица

на одређено време до 3 месеца 

УСЛОВИ: доктор стоматологије специјалиста орто-
педије вилица, стручни испит, положен специјалис-
тички испит, најмање 3 године и 6 месеци радног 
искуства у звању доктора стоматологије. 

Доктор стоматологије
на одређено време до 3 месеца 

 Медицина
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УСЛОВИ: стоматолошки факултет, стручни испит, 
најмање 6 месеци радног искуства у звању доктора 
стоматологије.
ОСТАЛО: Пријаве са кратком биографијом, адресом, 
контакт телефоном и неовереним фотокопијама 
докумената којима се доказује испуњеност услова 
конкурса предају се преко писарнице Дома здравља 
(III спрат, соба бр. 3), на наведеној адреси, са наз-
наком за који конкурс се подноси пријава. Одлука о 
избору ће бити објављена на огласној табли Дома 
здравља поред писарнице, а изабрани кандидати ће 
бити лично обавештени телефонским путем.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1) Доктор медицине
за рад у Служби за интерну медицину, 

на одређено време на 3 месеца због 
повећаног обима посла 

УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен, струч-
ни испит; лиценца; најмање шест месеци радног 
искуства у звању доктора медицине.

2) Доктор медицине
за рад у Служби за 

пнеумофтизиологију, на одређено 
време на 3 месеца због повећаног 

обима посла 
УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен, струч-
ни испит; лиценца; најмање шест месеци радног 
искуства у звању доктора медицине.

3) Виши радиолошки техничар у 
дијагностици

за рад у Служби радиолошке 
дијагностике при Заједничким 

медицинским пословима, на одређено 
време на 3 месеца због повећаног 

обима посла 

УСЛОВИ: виша медицинска школа или висока 
здравствена школа струковних студија, смер за РО 
техничара, VI/1 степен или VI/2 степен, стручни 
испит; лиценца; најмање шест месеци радног иску-
ства у наведеном звању.
4) Магистар фармације - медицински 

биохемичар
за рад у Служби лабораторијске 
дијагностике при Заједничким 

медицинским пословима, на одређено 
време на 3 месеца због повећаног 

обима посла 

УСЛОВИ: завршен фармацаутски фалуктет, смер 
медицинска биохемија, VII/1 степен, стручни испит; 
лиценца; најмање шест месеци радног искуства у 
наведеном звању.

5) Лабораторијски техничар у 
дијагностици

за рад у Служби микробиолошке 
дијагностике при Заједничким 

медицинским пословима на одређено 
време, на 3 месеца због повећаног 

обима посла 

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

6) Физиотерапеутски техничар
за рад у Одељењу за продужену 

рехабилитацију у Служби 
за физикалну медицину и 

рехабилитацију при Заједничким 
медицинским пословима, на одређено 

време на 3 месеца због повећаног 
обима посла 

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

7) Фармацеутски техничар
за рад у болничкој апотеци при 

Заједничким медицинским пословима
на одређено време на 3 месеца због 

повећаног обима посла 
2 извршиоца

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

8) Возач санитетског возила у 
болничким установама

за рад у Одсеку за санитетски 
транспорт пацијената у Служби 

пријема и збрињавања ургентних 
стања при Заједничким медицинским 

пословима, на одређено време 
ради замене привремено одсутног 

запосленог на неплаћеном одсуству 

УСЛОВИ: средње образовање, возачка дозвола Б 
категорије.

9) Возач техничког возила
за рад у Одељењу за послове 

безбедности, одбране и ванредних 
ситуација, заштите на раду, ППЗ, 
обезбеђење објеката и простора, 

телефонске централе и унутрашњег 
транспорта у Служби за помоћне и 

друге послове, на одређено време на 3 
месеца због повећаног обима посла 

УСЛОВИ: средње образовање, возачка дозвола Б 
категорије.

Кандидати за радна места 1-7 подносе: молбу 
за пријем и биографију, са адресом, контакт телефо-
ном, оверену фотокопију дипломе, оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту, фото-
копију личне карте или очитане податке са личне 
карте (уколико је чипована), фотокопију извода из 
матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или 
уверења издати на девојачко презиме), оверену 
фотокопију лиценце издате од надлежног органа.

Кандидати за радна место 8 и 9 подносе: 
молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт 
телефоном, оверену фотокопију дипломе, фото-
копију личне карте или очитане податке са личне 
карте (уколико је чипована, фотокопију извода из 
матичне књиге венчаних (уколико су сведочанства 
или уверења издати на девојачко презиме), фотоко-
пију возачке дозволе Б категорије.

ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у свр-
хе 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 способ-
ности за послове за које се заснива радни однос. 
Уколико изабрани кандидат не достави наведе-
на документа у остављеном року, са њим се неће 
закључити уговор о раду. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Пријаву достави-
ти у затвореној коверти, са назнаком „За оглас“ и 
називом и редним бројем радног места за које се 
конкурише, а на наведену адресу.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

„КОВИН” У КОВИНУ
26220 Ковин, Цара Лазара 253

тел. 013/741-234, факс: 013/741-166

Виши санитарни техничар/
санитарно-еколошки инжењер

на одређено време до 3 месеца, због 
повећаног обима посла

Опис послова: узима узорке за испитивање и врши 
њихову анализу; прикупља и обрађује податаке о 
хигијенском стању и болестима; спроводи мере за 
спречавање ширења заразних болести; спроводи 
мере дезинфекције, дезинсекције и дератизације; 
врши надзор над управљањем, раздвајањем и дист-
рибуцијом инфективног медицинског отпада; спро-
води активности стручног усавршавања; управља 
медицинским отпадом (врши надзор над сегрега-
цијом, сакупљањем, обележавањем, транспортом 
и стерилизацијом у погону за третман инфекти-
вног отпада); обавља санитарно-хигијенски пре-
глед објеката и врши контролу санитарно-хигијен-
ског стања објекта; врши контролу и оцену начина 
пријема, складиштења и дистрибуције намирница; 
врши упућивање радника на обављање здравстве-
них прегледа за одређене категорије запослених, 
других лица и клицоноша; врши контролу хигијене 
кухињског блока, посуђа, инвентара и санитарних 
просторија; обавља и друге истоврсне послове по 
налогу претпостављеног, непосредно је одговоран 
шефу одсека и начелнику одељења.

УСЛОВИ: образовање: високо образовање: на струко-
вим студијама првог степена (основне струковне сту-
дије), по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године; на основним 
студијама у трајању од најмање две године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године.

ОСТАЛО: Кандидати подносе: кратку биографију 
(CV); оверену фотокопију дипломе о завршеном 
високом образовању виши санитарни техничар/
санитарно-еколошки инжењер; оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту. 
Пријаве са потребним доказима достављају се 
поштом на следећу адресу: Улица цара Лаза-
ра 253, Ковин, 26220 Ковин или лично у архиви 
болнице, са назнаком „Оглас”, у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа код Националне службе 
за запошљавање и на сајту Министарства здравља 
Републике Србије. Изабрани кандидати су у обаве-
зи да доставе лекарско уверење о општој здрав-
ственој способности. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
31000 Ужице, Др Веселина Маринковића 4

тел. 031/563-150
e-mail: zavoduzice@mts.rs

Лабораторијски техничар у 
дијагностици

у Центру за микробиологију - 
Одељење за клиничку микробиологију, 

на одређено време од три месеца, 
због повећаног обима посла и потребе 

да се наведени послови изврше у 
предвиђеним роковима 

Опис посла: Запослени ће у оквиру послова лабора-
торијског техничара у дијагностици обављати сле-
деће послове: ради послове из свог делокруга рада 
на радном месту које му одреди шеф одељења, 
начелник центра или директор установе, ради на 
припреми болесничког материјала и комплетној 
обради (засејавање, култивација, субкултивација, 
прављење и бојење препарата, израда антибиогра-
ма итд.), ради на извођењу свих врста серолошких 

Медицина

Национална служба
за запошљавање
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реакција (ЕЛИСА, РВК, имунофлуороресценција, 
аглутинација, преципитација), обавља и друге 
послове у складу са званичним актима установе. 

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду, кандидати морају испунити следеће 
посебне услове: средње образовање из области 
медицине, у четворогодишњем трајању, за лабо-
раторијског техничара, стручни испит, лиценца. Уз 
пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе 
доказе о испуњености услова и то: извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству, све-
дочанство о завршеном четвртом разреду средње 
медицинске школе лабораторијског смера, дипло-
му о завршеној медицинској школи лабораторијс-
ког смера, уверење о положеном стручном испиту 
за лабораторијског техничара, лиценцу, доказ о 
промени презимена, уколико је кандидат проме-
нио презиме. Пријаве са доказима о испуњености 
услова достављају се непосредном предајом или 
путем поште, Заводу за јавно здравље Ужице, Др 
Веселина Маринковића 4, 31000 Ужице, у року од 8 
дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Изабрани 
кандидат је дужан да пре закључивања уговора о 
раду достави тражене доказе о испуњености услова 
огласа у оригиналу или овереној копији, као и доказ 
о здравственој способности за рад на наведеним 
пословима.

                                          
                        Индустрија и грађевинарство

КОМПАНИЈА „СЛОБОДА“ АД ЧАЧАК
32000 Чачак, Ратка Митровића бб

Дипломирани правник

УСЛОВИ: дипломирани правник, висока стручна 
спрема, са или без положеног правосудног испи-
та. Кандидати, поред законом предвиђених усло-
ва, треба да испуњавају и следеће услове: да су 
држављани Републике Србије, да имају високу 
стручну спрему - дипл. правник, да имају рад-
но искуство од најмање пет година у привреди на 
пословима радних односа, нормативне делатности 
и др. Кандидати који се јаве на оглас уз молбу и 
биографију - CV, дужни су да доставе следеће дока-
зе: диплому о стеченој стручној спреми, потврду о 
траженом радном искуству, са назнаком на којим су 
пословима радили, извод из матичне књиге рође-
них. Оглас је отворен 15 дана од дана објављи-
вања. Молбе са траженим доказима доставити на 
адресу: Компанија „Слобода“ АД Чачак, РЈ Правни и 
кадровски послови, Ратка Митровића бб. Непотпуне 
и неблаговремене молбе неће се разматрати. Лице 
за конктакт: Добривоје Арсенијевић, дипл. правник, 
телефон број: 032/5150-903.

„НУТРИКОНД“ ДОО
26000 Панчево, Војвођанска 7

Прехрамбени техничар - 
биотехнолог
2 извршиоца

УСЛОВИ: контакт са послодавцем: dusan.delic@
nutrikond.com, слање пријаве за запослење мејлом, 
јављање кандидата на контакт телефон: 064/641-
90-73.

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

1) Електромонтер
5 извршилаца

УСЛОВИ: електромонтер, III, V степен стручне спре-
ме; радно искуство: 2 године.

2) Грађевински техничар
5 извршилаца

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

3) Тесар
10 извршилаца

УСЛОВИ: III, V степен стручне спреме; радно иску-
ство: 2 године.

4) Керамичар
10 извршилаца

УСЛОВИ: III, V степен стручне спреме; радно иску-
ство: 2 године.

5) Електрозаваривач
10 извршилаца

УСЛОВИ: III, V степен стручне спреме; радно иску-
ство: 2 године.

6) Зидар
10 извршилаца

УСЛОВИ: III, V степен стручне спреме; радно иску-
ство: 2 године.

7) Лимар
5 извршилаца

УСЛОВИ: III, V степен стручне спреме; радно иску-
ство: 2 године.

8) Армирач
5 извршилаца

УСЛОВИ: III, V степен стручне спреме; радно иску-
ство: 2 године.

ОСТАЛО: теренски рад, радна места са повећа-
ним ризиком; обезбеђен смештај, исхрана и пре-
воз. Напомена: услов за рад је позитивна процена 
безбедносних услова за рад кандидата, коју врше 
надлежни органи спровођењем поступка безбед-
носне провере уз сагласност лица. Рок трајања 
конкурса: до попуне. Кандидати могу да се јаве на 
горенаведене телефоне особи за контакт или путем 
имејл-адресе доставе радну биографију. Лице за 
контакт: Тијана Апостоловић.

ЖТП ГП БЕОГРАД
Београд, Водоводска 160

тел. 011/2510-842
e-mail: zgp@beotel.rs

Зидар
место рада: Београд, Краљево, Горњи 

Милановац (градилишта), на одређено 
време

3 извршиоца

УСЛОВИ: зидар, III степен стручне спреме; радно 
искуство: 24 месеца.

Тесар
место рада: Београд, Краљево, Горњи 

Милановац (градилишта), на одређено 
време

3 извршиоца

УСЛОВИ: зидар, III степен стручне спреме; радно 
искуство: 24 месеца.

Бравар - варилац
место рада: Београд, Краљево, Горњи 

Милановац (градилишта), на одређено 
време

3 извршиоца

УСЛОВИ: бравар - варилац, III степен стручне спре-
ме; радно искуство: 24 месеца.

Помоћни грађевински радник
на одређено време

3 извршиоца

УСЛОВИ: Место рада: градилишта у Београду, 
Параћину, Краљеву и на Руднику (Горњи Милано-
вац). Послодавац има у плану отварање нових гра-
дилишта и у другим градовима у Републици Србији. 
Образовање: завршена основна школа. Радно иску-
ство: небитно. Услови рада: теренски рад, обез-
беђен смештај, обезбеђена исхрана, пробни рад – 1 
месец. Заинтересовани кандидати могу да се обра-
те послодавцу на назначени број телефона и мејл 
адресу послодавца

ОСТАЛО: обезбеђен смештај и исхрана. Пробни рад 
1 месец.

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

Електроинсталатер
на одређено време 3 месеца, место 
рада: Београд, Нови Сад, Сомбор, 

Оџаци, Суботица (градилишта)
3 извршиоца

Опис посла: уградња електроинсталација, монтажа 
и демонтажа светиљки и други електро радови.

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

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

Индустрија и грађевинарство

Посао се не чека, 
посао се тражи

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ БИЗНИС
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„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 
грађевине; потребно искуство у вођењу градилишта 
и грађевинских књига; познавање рада на рачунару 
- Excel, Word; возачка дозвола Б категорије; поседо-
вање 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 молер-
ско-фарбарским радовима.

Малтерџија
место рада: Београд, Нови 

Сад, Сомбор, Оџаци, Суботица 
(градилишта), на одређено време 3 

месеца
10 извршилаца

Опис посла: уградња машинског малтера.

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

Помоћни радник на градилишту
место рада: Београд, Нови 

Сад, Сомбор, Оџаци, Суботица 
(градилишта), на одређено време 3 

месеца
10 извршилаца

Опис посла: послови помоћног радника на гради-
лишту.

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 
конкурса: 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 
пословима; II - III степен стручне спреме.

Тесар
за рад у Сремској Митровици, на 

одређено време од 12 месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: радно искуство 12 месеци на наведеним 
пословима; 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 
пословима; 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 
пословима; 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 
пословима; 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; неквали-
фикован радник.

Зидар
за рад у Београду, на одређено време 

од 12 месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: радно искуство 12 месеци на наведеним 
пословима; 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 
пословима; 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; неквали-
фикован радник.

Moлер
за рад у Београду на одређено време 

од 12 месеци
10 извршилаца

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

ОСТАЛО: обезбеђена исхрана и смештај. Радна мес-
та са повећаним ризиком. Рок трајања конкурса: до 
попуне. Кандидати 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; радно искуство: пожељно (није обавезно).

Зидар
на одређено време 3 месеца, постоји 
могућност запослења на неодређено 

време
20 извршилаца

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

Тесар
на одређено време 3 месеца, постоји 
могућност запослења на неодређено 

време
40 извршилаца

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

Краниста торањског крана
на одређено време 3 месеца, постоји 
могућност запослења на неодређено 

време
6 извршилаца

УСЛОВИ: краниста торањског крана, КВ/ВК; радно 
искуство: пожељно (није обавезно).
ОСТАЛО: обезбеђен смештај - за запослене са пре-
бивалиштем ван територије Београда се обезбеђује 
смештај у смештајном комплексу у Батајници, у тро-
креветним собама са купатилом (трошкове сносе 
запослени и послодавац по 1/2, односно запосле-
ни би плаћао око 5.000 РСД месечно); обезбеђена 
исхрана и превоз; рад у сменама; дужина радног вре-
мена 8 сати дневно (прековремени рад је у складу 
са законским одредбама). Запосленима се редовно 
исплаћују зараде, сви порези и доприноси. Трајање 
конкурса: до попуне. Кандидати могу своје пријаве да 
доставе путем поште, мејлом или да се јаве на теле-
фон послодавца. Лице за контакт: Милка Николић.

„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

Индустрија и грађевинарство

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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Помоћни грађевински радници
на одређено време

5 извршилаца

УСЛОВИ: I - III степен стручне спреме, са или без 
искуства на наведеним пословима. Теренски рад, 
рад у сменама, радно место са повећаним ризиком 
(рад на висини), 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 
грађевински 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 конкур-
са: 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 adresa: a.galic@msk.co.rs

Интерни ревизор
на одређено време

УСЛОВИ: дипломирани економиста са лиценцом 
овлашћеног интерног ревизора; 60 месеци радног 
искуства у привреди; лиценца овлашћеног интерног 
ревизора. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати 
могу да се јаве на горенаведени телефон, лице за 
контакт: Александар Галић.

„VISA-PROM“ DOO
Кањижа, Харшањи Тибора 17

e-mail: vladimir.mitic@visaprom.com

Манипулант на котлу проточне 
сушаре

место рада: Кањижа и Чока, пробни 
рад од 1 месеца

4 извршиоца

Оператер на дробилици дрвета
место рада: Кањижа и Чока, пробни 

рад од 1 месеца
4 извршиоца

Оператер на преси
место рада: Кањижа и Чока, пробни 

рад од 1 месеца
16 извршилаца

Шеф смене погона за производњу 
ногица за палете

место рада: Кањижа и Чока, пробни 
рад од 1 месеца

4 извршиоца

Манипулант на мешалици за 
компоненте по рецептури

место рада: Кањижа и Чока, пробни 
рад од 1 месеца

4 извршиоца

Манипулант на резању штафли
место рада: Кањижа и Чока, пробни 

рад од 1 месеца
12 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство; I - IV сте-
пен стручне спреме. Обезбеђен превоз и смештај 
(смештај организован за запослене удаљене преко 
50 км). Рок трајања конкурса: до попуне. Кандида-
ти могу послодавцу да доставе радне биографије 
путем имејл-адресе. Лице за контакт: Владимир 
Митић.

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

Прехрамбени технолог
пробни рад 1 месец

2 извршиоца

Опис посла: вођа производње у пекари и млекари.

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

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

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

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; радно 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 спре-
ме; 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 конкурса: до попуне. Кандидати могу своје 
пријаве да доставе путем имејла или да се јаве на 
контакт телефон послодавца, лице за контакт: 
Зоран Ранђеловић.

ЧИП ДОО
Прокупље, Драгољуба Ракића бб

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

Maшински инжењер
место рада: Прокупље и околина, на 

одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме; без 
обзира на радно искуство.

Maшински инжењер - конструктор
место рада: Београд, на одређено 

време

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме; без 
обзира на радно искуство.

УСЛОВИ: Трајање конкурса: до попуне. Кандидати 
могу контактирати послодавца путем телефона или 
доставити радне биографије на имејл-адресу посло-
давца. Лице за контакт: Александар Милановић.

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

е-mail: nebojsa.neskovic@rs.stirg.com

Шеф смене
2 извршиоца

Опис посла: израда извештаја и праћење извр-
шења дневних, недељних и месечних планова 
производње; обезбеђивање, расподела и надгле-
дање рада у смени; подршка у процесу планирања 
и контроле производње; одржавање дисциплине 
радника.

УСЛОВИ: минимум IV степен машинске струке; 
радно искуство минимум 3 године; искуство у 
руковођењу групом од минимум 5 радника; знање 
енглеског језика - почетни ниво, познавање рада 
на рачунару; пробни рад 1 месец, рад у сменама. 
Трајање конкурса: до попуне. Пријаве за запос-
лење слати мејлом или се јавити на контакт теле-
фон послодавца: 022/2150-358 (од 8 до 16 часова), 
Небојша Нешковић.

Шеф производње

Опис посла: састављање плана производње, орга-
низовање посла и издавање радних задатака, коор-
динација рада између комерцијале и производње, 
контрола и праћење процеса производње.

УСЛОВИ: VII степен машинске струке; радно искуство  
минимум 3 године на истој или сличној позицији; 
искуство у руковођењу групом од минимум 10 рад-
ника; знање енглеског језика - почетни ниво, позна-
вање рада на рачунару. Пробни рад 1 месец. Трајање 
конкурса: до попуне. Особа за контакт: Небојша Неш-
ковић, 022/2150-358 (од 8 до 16 часова).

Инжењер заваривања IWE/EWE
2 извршиоца

Опис посла: координација контролних и радних 
активности у производњи; припрема заваривачке 
документације за производњу; планирање актив-
ности заваривања и контрола заваривања; провера 
важности атеста и атестирање заваривача; спро-
вођење сертификације поступака заваривања и 
радних проба.

Индустрија и грађевинарство
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УСЛОВИ: VII степен, дипломирани машински инжењер; 
радно искуство минимум 3 године; познавање стручних 
норми; знање енглеског језика - виши ниво, рад на рачу-
нару - MS Office, AutoCAD, Inventor - виши ниво, норме 
заваривања DIN EN 15085-2, EN ISO 3834-2, положен 
IWE/EWE сертификат, положен стручни испит. Проб-
ни рад 1 месец. Трајање конкурса: до попуне. Лице за 
контакт: Небојша Нешковић, 022/2150-358 (од 8 до 16 
часова).

Машински техничар - техничка 
припрема

пробни рад 1 месец

Опис посла: израда радних налога и технологије 
машинске обраде; прављење програма за маши-
ну за ласерско сечење; праћење производње; 
праћење пројеката.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, машински 
техничар (за компјутерско конструисање); радно 
искуство: минимум 2 године; познавање енглеског 
језика (писање, читање, комуникација); пожељно 
знање немачког језика. Обезбеђен смештај. Трајање 
конкурса: до попуне. Пријаве слати имејлом или се 
јавити на телефон послодавца 022/215-0358 (звати 
од 8 до 16 часова), лице за контакт: Небојша Неш-
ковић.

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

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

Помоћни радник
на одређено време, место рада: Љиг

4 извршиоца

УСЛОВИ: брусач - I и II степен стручне спреме, 
радно искуство: небитно, услови рада: обезбеђен 
смештај, обезбеђена исхрана, обезбеђен превоз. За 
извршиоце који не поседују потребна знања посло-
давац ће организовати бесплатну обуку. Заинтере-
совани кандидати могу да се обрате послодавцу 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 стру-
чне спреме; радно искуство: небитно. Обезбеђен 
смештај, обезбеђена исхрана, обезбеђен превоз. На 
наведену позицију могу конкурисати и кандидати са 
II и III степеном стручне спреме, са завршеном обу-
ком за резаче, без обзира на образовни профил. За 
извршиоце који не поседују наведена знања, посло-
давац ће организовати бесплатну обуку. Заинтере-
совани кандидати могу да се обрате послодавцу на 
наведени број телефона, мејлом или лично (понети 
радну биографију). Трајање конкурса: до попуне.

Топилац
на одређено време, место рада: Љиг

УСЛОВИ: топионичар, IV и V степен стручне спреме; 
радно искуство: небитно. Обезбеђен смештај, обез-
беђена исхрана, обезбеђен превоз. Заинтересовани 
кандидати могу да се обрате послодавцу на наведе-
ни 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, обезбеђена исхрана, обезбеђен пре-
воз. 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 наведена знања, послодавац 
ће организовати бесплатну обуку. Трајање кон-
курса: до попуне.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ХОЛДИНГ ИНДУСТРИЈА КАБЛОВА 

35000 Јагодина, Гина Пајевић 14

Машински техничар
10 извршилаца

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

Електротехничар
10 извршилаца

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

Електроинжењери
5 извршилаца

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

Машински инжењери
5 извршилаца

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

Хемијски техничари
2 извршиоца

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

Технолог
2 извршиоца

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

ОСТАЛО: Рад на производним машинама, смен-
ски рад. Рад по уговору о повременим пословима. 
Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу.

„INTERFAST“ DOO
11212 Овча, Београд, Овчански пут 32

e-mail: office@interfast.rs

Извођење електрорадова
за рад у Нишу, на одређено време

5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: електротехни-
чар енергетике; III степен стручне спреме: електро-
инсталатер; пробни рад: 1 месец.

MIKOM ELECTRONIC DOO
18000 Ниш

Булевар Немањића 85а, ТПЦ Зона II/15
e-mail: igor.markovic@mikomgroup.com

Поправка индустријских машина за 
обраду жице

на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме: аутома-
тика, мехатроника; возачка дозвола Б категорије; 
знање рада на рачунару (напредни ниво); знање 
енглеског језика (виши ниво); пожељно познавање 
рада индустријских машина за обраду жице произ-
вођача Komax.      

                         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, обез-
беђен смештај, обезбеђена исхрана, дужина рад-
ног времена 45 сати недељно. 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.

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 
међународном саобраћају; поседовање возачке 
дозволе Е категорије. Рок трајања конкурса: до 
попуне. Кандидати могу да се јаве послодавцу путем 
телефона, особа за контакт: Владета Радосављевић 
или доставити радне биографије путем имејла.

АЕРОДРОМ „НИКОЛА ТЕСЛА“
БЕОГРАД, АД

Сурчин, Београд 59
тел. 011/2907-012

e-mail: hr@beg.aero

Помоћни радник на чишћењу 
терминала

привремени и повремени послови
30 извршилаца

УСЛОВИ: III и IV степен стручне спреме, без обзира 
на занимање и радно искуство. Заинтересовани кан-
дидати могу контактирати послодавца путем теле-
фона или доставити радне биографије на мејл-ад-
ресу. Особа за контакт: Aлександра Ђукић. Трајање 
конкурса: до попуне.

АЕРОДРОМ „НИКОЛА ТЕСЛА“
БЕОГРАД, АД

Сурчин, Београд 59
тел. 011/2907-884

e-mail: hr@beg.aero

Транспортни радник
привремени и повремени послови

50 извршилаца

УСЛОВИ: III и IV степен стручне спреме, без обзи-
ра на занимање и радно искуство. Заинтересовани 
кандидати могу контактирати послодавца путем 
телефона или доставити радне биографије на 
мејл-адресу послодавца. Лице за контакт: Богдан 
Трифуновић. Трајање конкурса: до попуне.

Индустрија и грађевинарство / Саобраћај и везе

www.nsz.gov.rs
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БЕОГРА Д

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ ПИНКИ“

11273 Батајница
Пуковника Миленка Павловића 7а

тел./факс: 011/787-0077
e-mail: os.bppinki@mts.rs

www.ospinkibatajnica.nasaskola.rs

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2018/2019. године

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла може 
бити примљен кандидат који испуњава услове из чл. 
139 и 141 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18 - др. 
закон), опште услове из Закона о раду („Сл. гласник 
РС“, 24/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17), Правилни-
ка о програму обуке за педагошког асистента („Сл. 
гласник РС“, бр. 11/2010) и то: стечено средње обра-
зовање - IV степен стручне спреме; завршен про-
писани програм обуке за педагошке асистенте које 
организује Министарство просвете, науке и техно-
лошког развоја; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело утврђено у члану 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; да је 
држављанин Републике Србије; да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: пријав-
ни формулар са сајта Министарства просвете, крат-
ку биографију, оверену копију дипломе о стеченој 
врсти и степену образовања, оверену копију извода 
из матичне књиге рођених и уверења о држављан-
ству. Доказ о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученици-
ма (лекарско уверење) подноси се пре закључења 
уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља 
школа. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављи-
вања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве са документацијом 
се подносе лично или поштом на адресу: Основна 
школа „Бошко Палковљевић Пинки“, 11273 Батајни-
ца, Пуковника Миленка Павловића 7а, са назнаком 
„За конкурс“. Ближе информације могу се добити на 
тел. 011/7870-077.

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА 
ШКОЛА

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

Хигијеничарка
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће образовање - основна шко-
ла; психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; да кандидат 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 примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них 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 дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Доказ о испуње-
ности услова о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности доставља се приликом пријема у 
радни однос и проверава се у току рада. Докази о 
испуњености услова о одговарајућем образовању, 
о неосуђиваности, држављанству и знању српског 
језика саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Уз 
пријаву на конкурс неопходно је доставити: крат-
ку биографију, оверену фотокопију сведочанства, 
уверење о држављанству РС (оригинал или овере-
ну фотокопију), извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или фотокопију), фотокопију или очита-
ну личну карту, уверење МУП-а да лице није осуђи-
вано са правним последицама у смислу чл. 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Докази о испуњености напред наве-
дених услова саставни су део пријаве на конкурс, 
доказ из чл. 139 став 1 тачка 2 прибавља се пре 
закључивања уговора о раду, као и образац М-4 
о дужини радног стажа ради остваривања права 
из радног односа (минули рад). Пријаве слати на 
наведену адресу школе. Неблаговремене пријаве, 
као и пријаве са непотпуном и неовереном доку-
ментацијом, неће бити узете у разматрање.

ВИСОКА ТЕКСТИЛНА СТРУКОВНА 
ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН, ТЕХНОЛОГИЈУ 

И МЕНАЏМЕНТ 
11000 Београд, Старине Новака 24

тел/факс: 011/3234-002

Наставник у звање професора 
струковних студија за ужу научну 

област Инжењерски системи у 
модној индустрији

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив 
доктора техничких наука, објављени научни, однос-
но стручни радови у научним часописима или збор-
ницима са рецензијама; радно искуство од најмање 
десет година од чега најмање пет година у наста-
ви у високом образовању, способност за наставни 
рад. На основу чл. 74-75 Закона о високом образо-
вању, члана 48 Статута школе и члана 8 Правил-
ника о избору и ангажовању наставника и сарад-
ника, број 01-241 од 26.04.2018. године. Остали 
услови утврђени су Законом о високом образовању 
и општим актима школе. Документа која је потреб-
но доставити на наведени конкурс: пријава на кон-
курс, биографија и стручна биографија, диплома 
свих нивоа студија (оверене фотокопије), извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или овере-
ну фотокопију), уверење о држављанству (ориги-
нал или оверену фотокопију), очитана лична карта 
или копија личне карте, потврда надлежног органа 
(полицијске управе) да кандидат није осуђиван за 
кривична дела предвиђена чланом 72 став 4 Закона 
о високом образовању (оригинал или оверену фото-
копију), потврда о радном искуству (оригинал или 
оверену фотокопију), за кандидате који се први пут 
бирају у наставно звање предвиђено је приступно 
предавање, и други докази за које учесник конкурса 
сматра да су битни. 

ОСТАЛО: Пријаву на конкурс, биографију и спи-
сак објављених радова, сви кандидати су обавезни 
да доставе у штампаном облику и у електронској 
форми (на CD-у уређено у MS Word-у). Пријаве на 
конкурс се достављају у року од 10 дана од дана 
објављивања конкурса, на горенаведену адресу. 
Лице задужено за давање обавештења: Грозда 
Николић, телефон: 011/3234-002. Неблаговреме-
не, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве 
уз које нису приложени сви потребни докази биће 
одбачене, односно неће бити разматране.

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ“
11040 Београд, Црнотравска 27

Расписује конкурс за избор у звање:

Предавач за ужу научну област 
Психијатрија

УСЛОВИ: aкaдeмски нaзив мaгистрa или најмање 
стручни нaзив спeциjaлистe академских студија, 
из наведене уже научне области, радно искуство. 
Документа која је потребно доставити: пријава 
на конкурс са биографијом, оверена фотокопија 
дипломе факултета и оверена фотокопија дипло-
ме одговарајућих магистарских студија или овере-
на фотокопија дипломе одговарајуће специјализа-
ције, доказ о радном искуству. Наведена документа 
доставити путем поште, на адресу: Правна служба 
- за конкурс, Висока медицинска школа струков-
них студија „Милутин Миланковић“, 11040 Београд, 
Црнотравска 27. Напомена: Услови за избор у звање 
предавача предвиђени су Законом о високом обра-
зовању и општим актима Високе медицинске школе 
струковних студија „Милутин Миланковић“, Београд. 
Пријаве на оглас достављају се у року од 5 дана, од 
дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати.

Наука и образовање

  ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
  ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос

Члан 139

  У радни однос у установи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним 
законом и то ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену 

способност за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пре-

судом за кривично дело за које је изрече-
на 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 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 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 при-
ликом 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.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Војводе Степе 305

Ванредни професор за ужу научну 
област Друмска возила и динамика 

возила
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну 
област Планирање саобраћаја и 

саобраћајне инфраструктуре
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну 
област Регулисање и управљање 
саобраћајним токовима на мрежи 

путева и улица
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну 
област Планирање, моделирање, 

експлоатација, безбедност и 
еколошка заштита у железничком 

саобраћају и транспорту
на одређено време од 5 година

Асистент за ужу научну област 
Пословна логистика и шпедиција

на одређено време од 3 година

УСЛОВИ: У складу са Законом о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“ бр. 88/17), Статутом Универзитета 
и Статутом Факултета. Рок за пријављивање канди-
дата на конкурс је 15 дана. Пријаве са доказима о 
испуњености услова конкурса (биографија, дипло-
ме, списак радова и радове) доставити на адресу: 
Саобраћајни факултет, Београд, Војводе Степе 305.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Ванредни професор за ужу научну 
област Примењена математика
на одређено време од 5 година

2 извршиоца 

Ванредни професор за ужу научну 
област Енергетски претварачи и 

погони
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о 
високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон и 73/2018), Статутом Универзи-
тета у Београду - Електротехничког факултета, Кри-
теријумима за стицање звања наставника на Уни-
верзитету у Београду, Правилником о минималним 
условима за стицање звања наставника на Универ-
зитету у Београду, Правилником о изменама и допу-
нама Правилника о минималним условима за сти-
цање звања наставника на Универзитету у Београду, 
Правилником о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Универзитета у 
Београду, Правилником о избору у звањe наставника 
и сарадника Електротехничког факултета Универзи-
тета у Београду у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата. 

Асистент за ужу научну област 
Аутоматика

на одређено време од 3 године 

УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о 
високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон и 73/2018), Статутом Универзи-
тета у Београду-Електротехничког факултета, Пра-
вилником о избору у звањe наставника и сарадника 
Електротехничког факултета Универзитета у Бео-

граду у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Посебан услов: Предмети 
уже научне области за које се тражи просечна оце-
на: Роботика и аутоматизација, ЦНЦ системи и фле-
ксибилна аутоматизација, Теорија роботских систе-
ма и Роботски системи.

Асистент за ужу научну област 
Рачунарска техника и информатика

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о 
високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон и 73/2018), Статутом Универ-
зитета у Београду - Електротехничког факултета, 
Правилником о избору у звањe наставника и сарад-
ника Електротехничког факултета Универзитета у 
Београду, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Посебан услов: Предмети 
уже научне области за које се тражи просечна оце-
на: сви стручни предмети Катедре за рачунарску 
технику и информатику.

Асистент за ужу научну област 
Енергетски претварачи и погони

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о 
високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон и 73/2018), Статутом Универ-
зитета у Београду - Електротехничког факултета, 
Правилником о избору у звањe наставника и сарад-
ника Електротехничког факултета Универзитета у 
Београду, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Посебан услов: Предмети 
уже научне области за које се тражи просечна оце-
на: Енергетски претварачи и Управљање енергет-
ским претварачима.

Асистент за ужу научну област 
Електротехнички материјали и 

технологије
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о 
високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 
27/2018-др.закон и 73/2018), Статутом Универзите-
та у Београду - Електротехничког факултета, Пра-
вилником о избору у звањe наставника и сарадника 
Електротехничког факултета Универзитета у Бео-
граду у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Посебан услов: Предме-
ти уже научне области за које се тражи просечна 
оцена: Биоматеријали, Основи биофизике, Сензори 
и претварачи, Квантна механика и Квантна инфор-
матика.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуње-
ности услова конкурса (биографија, списак научних 
радова и радови у електронској форми на CD-у, 
копија дипломе односно уверења које важи до 
издавања дипломе и уверење о држављанству), 
доставити у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Алек-
сандра 73.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ГАВРИЛО ПРИНЦИП“

11080 Земун, Крајишка 34
тел. 011/2194-294, 011/3161-752

e-mail: osgprincip@gmail.com

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2018/2019. године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, није потребно 
радно искуство. За радно место може бити изабрано 
лице које испуњава услове предвиђене чланом 139 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закони); 

одговарајуће образовање (средња стручна спрема); 
сертификат о завршеном програму за педагошког 
асистента издат од стране Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (уводни модул обуке за 
педагошког асистента); да познаје ромски језик; да 
има искуства у раду са децом из осетљивих друштве-
них група, посебно припадницима ромске национал-
не мањине. Пријава треба да садржи и опис ранијих 
ангажмана и активности везаних за унапређење 
положаја припадника ромске националне мањине и/
или припадника других осетљивих друштвених група 
у којима је кандидат учествовао.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: попуњен 
пријавни формулар који се налази на званичној стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, одштампан доставити школи заједно са 
потребном документацијом, у коју спада: оригинал 
или оверена копија дипломе (у њеном недостатку - 
уверење) о стеченом образовању; доказ-сертификат 
да је кандидат завршио уводни модул за педагошог 
асистента, препоруку јединице локалне самоуправе о 
учешћу кандидата на обуци за педагошког асистента, 
доказ о познавању ромског језика и доказе о актив-
ностима које је кандидат навео у пријави (потврда 
Националног савета ромске националне мањине, 
потврда факултета, уверење о похађању обуке, 
потврда о учешћу у пројекту, изјава одговорног лица 
и друго); оригинал или оверена копија извода из 
матичне књиге рођених (венчаних - за удате); уве-
рење о неосуђиваности издато од МУП-а; оригинал 
или оверена копија уверења о држављанству; пот-
писана биографија кандидата. Лекарско уверење, 
као доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима, подноси се 
приликом пријема у радни однос. Пријаве са доку-
ментацијом слати поштом или предати непосредно 
овлашћеном раднику школе са назнаком „Конкурс 
за избор педагошког асистента“. Пријаве доставити 
на горенаведену адресу. Ближа обавештења могу 
се добити у секретаријату школе, радним данима 
од 9.00 до 14.00 часова, на телефоне: 011/2194-294, 
011/31-61-752. Рок за подношење пријаве је 5 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
11400 Младеновац, Космајска 47

тел./факс: 011/8231-361
e-mail: osvetisava15@gmail.com

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2019. 

године

УСЛОВИ: завршена најмање средња школа; да је 
кандидат психички, физички и здравствено спосо-
бан за рад са ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; да зна српски језик, на коме 
се реализује настава у школи. Уз пријаву на конкурс 
кандидати достављају, у овереној фотокопији: доказ 
о одговарајућој стручној спреми и језику на коме су 
се школовали; сертификат о завршеном Програму 
за педагошке асистенте у трајању од 196 часова - 9 
модула; уверење о држављанству; извод из матич-
не књиге рођених/венчаних. Уверење о здравстве-
ној способности доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Податке о осуђиваности 
кандидата прибавља школа. Кандидати пријављени 
на конкурс у обавези су, да на основу обавештења 
школе, изврше проверу психофизичких способ-
ности за рад са ученицима по процедури Национал-
не службе за запошљавање. Рок за пријављивање 
кандидата је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене пријаве и пријаве без доказа о 
испуњавању свих услова конкурса неће се разма-
трати. Пријаве слати на адресу: ОШ „Свети Сава“ 
Младеновац, Космајска 47 или донети лично у прос-
торије школе, радним даном од 8.00 до 12.00 часо-
ва. Контакт телефон 011/8231-361.

Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 3319.12.2018. |  Број 808 |   

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
11260 Београд - Умка, Милије Станојловић 10

тел. 011/802-5802

Педагог школе, стручни сарадник
на одређено време замена преко 60 
дана, до повратка запослене којој 

мирује радни однос

УСЛОВИ: кандидати требе да поседују одговарајуће 
образовање у складу са чланом 8 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15 
и 62/16) и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
11/2102, 15/2013, 2/2016, 10/2016 и 11/2016), као и 
да испуњавају услове порописане чланом 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Потребно је да кандидати имају: одго-
варајуће образовање; психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима 
прилаже кандидат који буде примљен по конкурсу, 
пре закључења уговора о раду); да нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на 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 кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да имају држављанство Републике 
Србије; да знају језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати 
су обавезни да доставе: оверену копију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању, оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених, оверену фотокопију или оригинал уве-
рења да лице није под истрагом и да против лица 
није подигнута оптужница не старије од 6 месеци и 
оригинал или оверену фотокопију о држављанству 
Републике Србије не старије од 6 месеци, доказ о 
знању српског језика (уколико знање није стеченои 
на српском језику). У поступку одлучивања о избор 
стручног сарадника директор врши избор канди-
дата који упућује на претходну психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима, коју 
обавља надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Директор 
доноси одлуку о избору стручног сарадника, педа-
годга у року од 8 дана од дана добијања резултата 
психолошке процене способности за рад са децом и 
ученицима. Пријаве слати на горенаведену адресу 
са назнаком „За конкурс”. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Додатне информације можете добити на 
телефон школе: 011/802-5802.

ПУ „ПАМЕТНИ ПАТУЉАК“
11030 Београд, Арчибалда Рајса 16
тел. 011/2316-452, 011/2316-453
e-mail: info@pametnipatuljak.rs

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: поседовање четвртог степена струч-
не спреме; радно искуство на месту директора у 
предшколској установи најмање 3 године; да кан-
дидат није правоснажно осуђиван за кривична дела 
из чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс 
доставити: оверен препис или оверену фотокопију 

дипломе о стеченом образовању, доказ о радном 
стажу у установи на пословима васпитања и обра-
зовања, уверење о држављанству, доказ о неосуђи-
ваности из чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања, преглед кретања 
у служби. Рок за подношење пријаве је 8 дана од 
дана објаве конкурса у публикацији „Послови“, на 
адресу: Паметни патуљак, Београд, Арчибалда Рајса 
16. Ближе информације на телефон.

УНИВЕРЗИТЕТ
„УНИОН - НИКОЛА ТЕСЛА“

ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ
И БЕЗБЕДНОСТ

11000 Београд, Травничка 2
тел. 011/2620-186

Редовни професор за ужу научну 
област Социолошке науке

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; докторат из 
области за коју се бира; објављени стручни, односно 
науни радови у оговарајућој области и способност 
за наставни рад. Остали услови за избор наставни-
ка прописани су Законом о високом образовању и 
Статутом Факултета за дипломатију и безбедност. 
Пријаве са биографијом и доказима о испуњености 
услова из конкурса (оверене копије диплома, списак 
научни и стручних радова) доставити на наведену 
адресу Факултета. Контакт телефон: 011/2620-186.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ВРАЧАР”

11000 Београд, Бјелановићева 2
тел. 011/7154-077

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове из чл. 139 и чл. 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ бр. 88/2017 
и 27/2018): 1) да има одговарајуће образовање, 2) 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом; 3) да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична 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; 4) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна језик на коме се 
остварује васпитно-образовни рад. Кандидат треба 
да је стекао одговарајуће високо образовање: 1. на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: (1) на студијама другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) на студијама 
другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другогстепена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука; 2. на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Лице из става 
1 тачка 1) подтачка (2) овог чл. 140 мора да има 
завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Изузетно, наставник и васпитач 
јесте и лице са стеченим одговарајућим високим 
образовањем на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалистич-

ке струковне студије), студијама у трајању од три 
године или вишим образовањем. Дужност дирек-
тора предшколске установе може да обавља лице 
које има: образовање из члана 140 ст. 1 и 2 овог 
закона за васпитача или стручног сарадника, дозво-
лу за рад наставника, васпитача и стручног сарад-
ника, обуку и положен испит за директора уста-
нове и најмање осам година рада у предшколској 
установи на пословима васпитања и образовања 
након стеченог одговарајућег образовања. Дужност 
директора предшколске установе може да обавља 
и лице које има: одговарајуће образовање из чла-
на 140 став 3 овог закона за васпитача, дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора установе и нај-
мање десет година рада у предшколској установи на 
пословима васпитања и образовања након стеченог 
одговарајућег образовања. Кандидат треба да има 
положен испит за директора (лиценца за директо-
ра). Изабрани директор који нема положен испит 
за директора, дужан је да га положи у року до две 
године од дана ступања на дужност.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да достави: 
биографију са кратким прегледом кретања у служ-
би и прегледом програма рада установе, доказ да 
поседује одговарајуће образовање (оригинал или 
оверену фотокопију дипломе), доказ о положеном 
испиту за лиценцу (оригинал или оверену фото-
копију), доказ о знању српског језика (достављају 
само кандидати који одговарајуће образовање 
нису стекли на српском језику, у том случају канди-
дат доставља писани доказ да је положио српски 
језик по програму високошколске установе - ори-
гинал или оверену фотокопију), потврду о радном 
стажу - најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања након стече-
ног одговарајућег образовања, сходно члану 140 
став 1 и 2 и најмање 10 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања, сходно члану 140 став 
3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС” бр 88/17, 27/18) (оригинал), 
доказ да није осуђиван 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 мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање (уверење/потврда из МУП-а, не ста-
рије од шест месеци, оригинал или оверена фото-
копија), 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 (оригинал или оверену фотокопију - не ста-
рије од шест месеци), извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверену фотокопију - не старије 
од шест месеци), доказ да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима доставља кандидат пре закључења уговора 
о међусобним правима и обавезама (оригинал или 
оверена фотокопија), доказ о обуци и положеном 
испиту за директора установе (оригинал или ове-
рену фотокопију), пријава која не садржи доказ о 
положеној обуци и испиту за директора неће се сма-
трати непотпуном, па ће изабрани кандидат бити у 
обавези да положи испит за директора у законском 
року, кандидат који је претходно обављао дужност 
директора предшколске установе дужан је да дос-
тави доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања. Канди-
дат који се пријављује на радно место директора 
попуњава пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, а потребну документацију, заједно 
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са одштампаним пријавним формуларом, доставља 
установи. Пријава на конкурс обавезно садржи 
податке о кандидату (име, презиме, адреса преби-
валишта, контакт телефон). Пријава са потребном 
документацијом подноси се у затвореној коверти, 
са назнаком: „Конкурс за директора предшколске 
установе”. Рок за пријављивање на конкурс је 15 
дана од дана његовог објављивања. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве се неће узимати у раз-
матрање. Документација се може доставити лично 
или поштом на горенаведену адресу. Предшколска 
установа нема обавезу да пријављеном кандидату 
враћа документацију. Ближа обавештења могу се 
добити у Кадровској служби Предшколске установе 
„Врачар”, на број телефона: 011/7154-085.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„НЕВЕНА ПЕТРОВИЋ“

11306 Гроцка, Булевар револуције 19
тел. 011/8500-128

Наставник српског традиционалног 
певања 

на одређено време ради замене 
одсутне запослене преко 60 дана

Наставник солфеђа
на одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање; психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима (уверење се доставља накнадно, 
пре закључења уговора); потврда да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; уверење о држављанству; 
знање српског језика. Кандидати треба да испуња-
вају услове из чл. 139 и 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 88/17) и Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника у основној музичкој школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 18/13 и 2/17). 
Кандидати подносе: одштампан и попуњен пријав-
ни формулар са званичне странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, оверену 
фотокопију дипломе, уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од шест месеци), 
извод из матичне књиге рођених и извод из казне-
не евиденције при надлежној полицијској управи 
МУП-а, као и да знају српски језик. Пре закључења 
уговора о раду подносе и доказ о испуњености 
услова из члана 139 ст. 1 тач. 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (односно да 
имају психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом). Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве се подносе у Секретаријату ОМШ „Неве-
на Поповић“ Гроцка, Булевар револуције 19, 11306 
Гроцка или се шаљу поштом са повратницом, уз 
назнаку „За конкурс”.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
11275 Бољевци, Браће Кокар 5

тел. 011/8403-454

Наставник музичке културе
са 85% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана, односно до повратка 
запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег 
занимања. Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа прописаних Законом о раду, кандидат 
треба да испуњава и следеће посебне услове про-
писане чл. 139, 140 и 142 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2018, 27/2018 - др. закон) и то: поседовање 
одговарајућег образовања: високо образовање 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 интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области педагошких наука (кандидат мора да има 
завршене студије првог степена из научне, струч-
не области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета); високо образовање на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; поседовање образовања из пси-
холошких, 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 бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова; психичка, физичка и здрав-
ствена способност са рад са децом и ученицима; да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; држављанство Републике 
Србије; да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику); образовање у скла-
ду са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Службени гласник РС - Просветни гласник“, 
број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017 и 13/2018) за наведено радно место. 
Уз пријавни формулар за конкурс, који се преузи-
ма са интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, кандидати треба 
да доставе следећа документа којима доказују да 
испуњавају услове конкурса: диплому о стеченом 
стручном образовању или уверење о дипломирању 
(оверена фотокопија); краћу биографију; уверење 
о држављанству РС (оригинал или оверена копија); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена копија); потврду високошколске установе 
да имају образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина 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, односно испиту за лиценцу и доказ издат 

од одговарајуће високошколске установе о знању 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(уколико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику); доказ о испуњености услова који се 
тичу неосуђиваности. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са ученицима се 
подноси пре закључења уговора о раду. Пријаве 
се достављају на адресу школе у року од 8 дана од 
дана објављивања, са назнаком „За конкурс“. Дос-
тављена документа се неће враћати. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЗВОНЧИЦА“

11271 Сурчин, Ђачка 1б
тел. 062/662-052

e-mail: sanja.stankovic0102@gmail.com

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: VI/1 степен стручне спреме одговарајућег 
занимања - пословни менаџер; испуњеност усло-
ва за пријем у радни однос у установи у складу са 
чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, најмање три године радног ста-
жа у области образовања и васпитања. Уз пријаву 
на конкурс доставити: оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ 
о радном стажу у установи на пословима васпитања 
и образовања, уверење о држављанству, доказ о 
неосуђиваности из чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања, пре-
глед кретања у служби. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПАВЛЕ САВИЋ”

Београд, Косте Нађа 25
тел. 011/3045-311

011/3433-387, 011/3430-358

Педагошки асистент 
на одређено време до краја школске 

2018/19. године, односно до 
31.8.2019.

УСЛОВИ: за обављање послова педагошког асис-
тента потребно је најмање: средње образовање, да 
је кандидат завршио уводни модул обуке за педа-
гошког асистента, да познаје ромски језик и да има 
препоруку локалне самоуправе, да има психичку 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, да није осуђиван за дела наведена у 
чл. 139 став 1 тачка 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања, да је држављанин Репу-
блике Србије. Уз пријаву на конкурс која се подно-
си на пријавном формулару Министарства просве-
те науке и технолошког развоја која се налази на 
званичној интернет страници потребно је достави-
ти: краћу биографију, оверену копију дипломе, уве-
рење о држављанству не старије од 6 месеци, доказ 
да кандидат није осуђиван за дела предвиђена из 
члана 139 став1 тачка 1 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања као основ за пријем 
у радни однос, сертификат о завршеном уводном 
модулу за педагошког асистента, доказ да познаје 
ромски језик, доказ да има искуства у раду са децом 
из осетљивих друштвених група, посебно припадни-
цима ромске националне мањине, а које је кандидат 
навео у пријави (потврда Националног савета ром-
ске националне мањине, потврда факултета, уве-
рење о похађању обуке, потврда о учешћу у пројек-
ту, изјава одговорног лица и др.), да има препоруку 
јединице локалне самоуправе о учешћу кандидата 
на обуци за педагошког асистента. Лекарско уве-
рење којим се доказује психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом и ученицима 
доставља се приликом закључења уговора о раду. 
Кандидати који испуњавају услове конкурса биће 
упућени Националној служби за запошљавање 
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ради обављања психолошке процене. Сва докумен-
та могу бити достављена и у неовереним копијама, 
али не смеју бити старија од 6 месеци. Рок за под-
ношење пријаве је 8 дана од дана објављивања 
огласа, на адресу школе, лично или препорученом 
поштом. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11120 Београд, Булевар краља Александра 73
тел. 011/3218-553

1) Редовни професор за ужу научну 
област Техничка механика и теорија 

конструкција, са пуним радним 
временом

на одређено време од пет година

2) Ванредни професор за ужу 
научну област Дрвене и зидане 

конструкције
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: за радна места 1 и 2: VIII степен стру-
чне спреме, докторат из уже научне области којој 
наставни предмет припада.

3) Асистент - студент докторских 
стуција, за ужу научну област 
Моделирање и менаџмент у 

геодезији
на одређено време од три године

УСЛОВИ: за радно место 3: VII/1 степен стручне 
спреме из уже научне области за коју се бира (сту-
дент докторских студија), у складу са чланом 84 став 
1 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“ 
бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 73/18).

ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да 
испуњавају и услове предвиђене одредбама Зако-
на о високом образовању, Статута Универзитета у 
Београду и Статута Грађевинског факултета Уни-
верзитета у Београду, као и других општих аката 
Универзитета и Факултета. Уз пријаву доставити 
биографију са подацима о досадашњем раду, спи-
сак научних радова и оверен препис диплома. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
кoнкурса. Непотпуне и неблаговремено достављене 
пријаве неће се узети у разматрање.

ДОПУНА ОГЛАСА
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ 

11080 Земун, Немањина 6

Оглас објављен 12.12.2018. у публикацији 
„Послови“ допуњава се тако што се додаје: 
Рок за пријем пријава је петнаест дана од 
дана оглашавања.

БОР  

ОШ „12. СЕПТЕМБАР“
19250 Мајданпек, Пролетерска 49

тел. 030/581-057, 588-000

Наставник физичког васпитања
са 60% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, до повратка 

лица са дужности директора школе

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образо-
вање према Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној 
школи и Закону о основама система образовања 
и васпитања; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 

да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
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, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс 
доставити: пријавни формулар, који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, диплому о поседовању одго-
варајућег образовања, према Правилнику о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018) и одредбама 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања); извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије од 
шест месеци), доказ о неосуђиваности (уверење 
из казнене евиденције МУП-а да лице нема осуда), 
као и доказ о познавању српског језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на српском 
језику). Доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Конкурсна комисија школе доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на 
конкурс кандидат треба да приложи сву потребну 
документацију и достави школи лично или на горе-
наведену адресу. Додатне информације о конкурсу 
могу се добити путем телефона 030/581-057 или 
588-000, од секретара школе.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„МИОДРАГ ВАСИЉЕВИЋ“

19210 Бор, Моше Пијаде 1
тел. 030/459-068

Стручни сарадник - психолог школе
са 50% радног времена, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове 
прописане чл. 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 
88/2017 и 27/18): 1) да имају одговарајуће образо-
вање у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у Основној школи („Сл. гласник - Про-
светни гласник РС”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016 и 2/2017); 2) да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њих није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) да имају држављанство 
Републике Србије; 5) да знају српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар (налази 
се на званичној интернет страници Министарства 

просвете), а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају 
установи. Докази о испуњености услова из тачака 
1, 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 биографије, треба да приложе (у оригиналу 
или оверене копије): диплому о стеченом образо-
вању, уверење о држављанству и извод из матичне 
књиге рођених. Доказ о неосуђиваности прибавља 
школа по службеној дужности. Лекарско уверење се 
подноси пре закључења уговора о раду. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве комисија неће разматра-
ти. Пријаве са траженом документацијом слати на 
адресу: ОМШ „Миодраг Васиљевић” Бор, 19210 Бор, 
Моше Пијаде 1, са назнаком „Пријава на конкурс”. 
Рок за пријављивање по конкурсу је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе на број 
телефона: 030/459-068.

УМЕТНИЧКА ШКОЛА
„СТЕВАН МОКРАЊАЦ“

19300 Неготин

Наставник виолине
на одређено време до повратка 

запосленог са функције

УСЛОВИ: дипломирани музичар, виолиниста, 
дипломирани музичар, усмерење виолиниста, ака-
демски музичар виолиниста, мастер музички умет-
ник, професионални статус виолиниста. Уз пријаву 
на конкурс кандидат треба да приложи: уверење о 
држављанству, оверен препис дипломе о стеченој 
стручној спреми, уверење о некажњавању, лекар-
ско уверење, остала документа којима се доказује 
испуњеност услова конкурса, личну биографију. Рок 
за пријаву је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Ближе информације о конкурсу могу се добити у 
секретаријату школе или на телефон: 019/545-321.

ОШ „ХАЈДУК ВЕЉКО“
19303 Штубик, Трг слободе 8

тел. 019/555-008, 555-023, 555-036

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног радника преко 60 дана, до 
повратка радника са функције, до 

06.05.2022.

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене 

одсутне раднице преко 60 дана, до 
повратка са породиљског боловања, 

до 09.11.2019. године, са 44,44% 
радног времена, у другом циклусу

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене 

одсутне раднице преко 60 дана, до 
повратка са породиљског боловања, 

до 09.11.2019. године, са 40,00% 
радног времена, у првом циклусу

Наставник биологије
на одређено време ради замене 

одсутне раднице преко 60 дана, до 
повратка са породиљског боловања, 

до 23.06.2019. године, са 40% радног 
времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове 
из члана 139 и члана 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017 и 27/2018 др.закона), као и Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи. Правилник је објављен 
у „Сл. гласнику РС“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
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10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018 - „Про-
светни гласник“, бр. 11/2012-1, 15/2013-9, 2/2016-
1, 10/2016-275, 11/2016-552, 2/2017-1, 3/2017-12, 
13/2018-62. Члан 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017 и 27/2018 - др. закони), прописује услове 
за пријем у радни однос, односно да у радни однос 
у установи може да буде примљено лице под усло-
вима прописаним законом и то ако: 1) има одго-
варајуће образовање, 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма, 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, одузи-
мање 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 дискримина-
торно понашање, 4) има држављанство Републике 
Србије, 5) зна српски језик и језик на којем се оства-
рује 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 тачака 1), 3) и 5) саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закони), прописано је да 
наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице 
које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) 
на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: (1) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета, (2) сту-
дије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри 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. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: 1) доказ о држављанству 
Републике Србије (уверење о држављанству или 
извод из матичне књиге рођених, 2) оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 бодова 
и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова, односно да је лице у току 
студија положило испите из педагогије и психоло-
гије или уверење о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу, 3) да није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривично дело примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом утврђе-
но дискриминаторно понашање (уверење МУП-а, не 
старије од 6 месеци), 4) оверен препис или оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу (осим за приправнике 
и друга лица која могу засновати радни однос без 
положеног одговарајућег испита); 5) доказ о знању 
језика на којем се остварује образовно-васпитни 
рад (осим кандидата који су одговарајуће образо-
вање стекли на том језику, пошто се сматра да они 

познају језик на којем се изводи образовно-васпит-
ни рад). Пријаве са доказима о испуњавању усло-
ва се непосредно предају школи пре истека рока 
утврђеног у конкурсу или их пре истека тог рока 
предата пошти у облику препоручене пошиљке, са 
назнаком „За конкурс за директора”. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
У складу са чланом 154 став 2, члан 155 став 1 и 
2 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017), кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Кандидати који 
уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима кандидат је 
дужан да достави пре закључења уговора о раду о 
међусобним правима и обавезама. Документа која 
се прилажу морају бити оригинална или у овереној 
фотокопији. Лекарско уверење доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Документа 
се не враћају. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити на горенаведене телефоне.

ЧАЧАК

ОСНОВНА ШКОЛА
„ТАТОМИР АНЂЕЛИЋ”

32210 Мрчајевци

Наставник музичке културе
са 60% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана (замена 

директора у првом мандату), а најдуже 
до 11.09.2020. године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање 
у складу са Законом о основама система образовања 
и васпитања и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи (дипломирани музички педагог, мастер тео-
ретичар музичке уметности педагог и др.); да посе-
дује психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да је држављанин 
Републике Србије; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на 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 родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не 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 дискриминаторно понашање; да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати су у обавези да поднесу пријав-
ни формулар попуњен и одштампан са интернет 
странице Министарства просвете, биографске 
податке и следећа документа у оригиналу или ове-
реној фотокопији: диплому о стеченом образовању, 
доказ о неосуђиваности за наведена кривична дела, 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, доказ о познавању српског језика - подно-
си кандидат који није стекао образовање на српс-
ком језику. Доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и уче-
ницима доставиће изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве послати на адресу: ОШ „Татомир Анђелић“, 
32210 Мрчајевци, са назнаком „За конкурс“. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе и путем телефона: 032/800-178.

ОШ „КРАЉ АЛЕКСАНДАР I“
32300 Горњи Милановац, Хероја Дражевића 2

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2018/19. године, односно до 
31.08.2019. године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања, и 
то IV степен стручне спреме која се доказује ори-
гиналом, или овереном фотокопијом дипломе; сав-
ладан програм обуке за педагошког асистента про-
писан од стране Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, тј. завршен програм обуке за 
педагошког асистента, што се доказује оригиналом 
или овереном фотокопијом докумената; да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, што се доказује 
лекарским уверењем; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична 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 језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад - српски језик. 

ОСТАЛО: Кандидат је обавезан да приложи: молбу 
са биографијом, попуњен пријавни формулар на 
званичној страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја - www.mpn.gov.rs, оригинал 
или оверену фотокопију дипломе, оригинал или 
оверену фотокопија документа којим се доказује 
савладан програм обуке за педагошког асистента 
(уводни модул), лекарско уверење (подноси се пре 
закључивања уговора о раду), уверење из казне-
не евиденције МУП-а о некажњавању, оригинал 
или оверена фотокопија уверења о држављанству, 
доказ о знању језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад у складу са чланом 141 став 
7 Закона, може да обавља лице које је стекло 
средње, више или високо образовање на језику 
на коме се остварује образовно-васпитни рад или 
је положило испит из тог језика по програму висо-
кошколске установе. Кандидати чије су пријаве 
благовремене, потпуне и уз које су приложени сви 
потребни докази и који испуњавају услове за огла-
шено радно место, упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака, о чему ће 
учесници конкурса бити обавештени на контакт 
адресе у својим пријавама. Разговор са кандидати-
ма ће се обавити у просторијама школе, с тим што 
ће кандидати о датуму и времену бити обавеште-
ни на контакт телефон који су навели у својим 
пријавама. У складу са чланом 155 став 7 Закона, 
установа у поступку избора педагошког асистента 
прибавља мишљење надлежног органа јединице 
локалне самоуправе. Докази о испуњености услова 
под а), в), г) и д) достављају се уз пријаву, а доказ 
о испуњености услова из тачке 5б) ове одлуке при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови“, коју издаје Нацио-
нална служба за запошљавање. Пријаве слати 
на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс 
- педагошки асистент“. Фотокопије докумената 
морају бити оверене од стране надлежног органа, 
у супротном неће бити узете у разматрање. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити у секрета-
ријату школе, путем телефона: 032/711-814.

Наука и образовање
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ЈАГОДИНА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БАМБИ“
35250 Параћин, Николе Пашића 33

тел. 035/561-091

Васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице 
које поред општих услова прописаних Законом о 
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14 и 13/17 - УС), испуњава и посебне 
услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/17): да има одговарајуће високо обра-
зовање стечено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, високо образовање 
стечено на студијама првог степена (основне ака-
демске, односно струковне студије и специјалис-
тичке струковне студије) и студије у трајању од три 
године или више образовање; најмање 3 године 
радног искуства, положен стручни испит; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом; да није осуђиван правноснажном 
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 поро-
дици, 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, у складу са 
чланом 154 став 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17). 
Уз пријавни формулар кандидати треба да доставе: 
биографију, оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању; уверење да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и да за њих није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (не старије 
од 6 месеци); уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); 
доказ да кандидат зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад - доставља 
кандидат који одговарајуће образовање није стекао 
на српском језику; доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
кандидат доставља пре закључења уговора о раду. 
Пријаве доставити лично или поштом, са назнаком 
„За конкурс”, на горенаведену адресу, у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
35230 Ћуприја, Кнеза Милоша 96

тел. 035/8472-460

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2018/2019. године

УСЛОВИ: стечено средње образовање, савладан 
програм обуке за оспособљавање педагошких 
асистента; да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђиван 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 мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републике 
Србије и да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства про-
свете, а потребну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом доставља школи, и 
то: доказ о одговарајућем образовању (оверен пре-
пис или оверена фотокопија дипломе о стеченом 
образовању), уколико кандидат није стекао одго-
варајуће образовање на српском језику, у обавези 
је да достави доказ да је положио испит из српс-
ког језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе (оригинал или оверена фотокопија); 
доказ - уверење о завршеној обуци за педагошког 
асистента (оверен препис или оверена фотокопија), 
извод из матичне књиге рођених са холограмом 
(оригинал или оверена фотокопија, на обрасцу који 
важи трајно); уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); 
уверење или потврда о неосуђиваности за горена-
ведена кривична дела и да није утврђено дискри-
минаторно понашање, које издаје надлежна поли-
цијска управа (не старије од 6 месеци, оригинал или 
оверена фотокопија); уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима подноси изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Пријава на конкурс треба да 
садржи и податке о кандидату (име и презиме, адре-
са пребивалишта или боравишта, контакт телефон), 
као и радно место на које кандидат конкурише. Кан-
дидати који буду изабрани у ужи избор биће упуће-
ни на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши Национална служба 
за запошљавање. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији Нацио-
налне службе за запошљавање „Послови“. Небла-
говремене, непотпуне, као и пријаве са неовереном 
документацијом неће се узимати у разматрање. 
Пријаву на конкурс са потребном документацијом 
и назнаком „За конкурс за радно место педагошки 
асистент“, доставити на горенаведену адресу. Теле-
фон за контакт: 035/8470-809, Ана Марковић, секре-
тар школе.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ГИМНАЗИЈА „СВЕТИ САВА“ - ПЕЋ
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

„МИЛЕВА ВУКОВИЋ“ - ПЕЋ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА - ПЕЋ

38310 Гораждевац
тел. 064/4740-702

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат за директора средње школе 
може да буде лице које има одговарајуће образо-
вање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона за наставника 
школе и подручје рада, за педагога и психолога, 
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања. Изабрани кандидат 
који нема положен испит за директора дужан је да 
га положи у року од две године од ступања на дуж-
ност. Кандидат за директора школе, поред одгова-
рајућег образовања из чл. 140 став 1 и 2 Закона, 
треба да испуњава и друге услове: 1) да има одго-
варајуће образовање; 2) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Услови из 
става 3 ове тачке доказују се приликом пријема у 
радни однос и проверавају се у току рада. Докази о 
испуњености услова из става 3 тач. 1, 3-5 ове тач-
ке, саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из 
става 3 тачка 2 ове тачке прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидат за директора школе 
уз пријаву подноси и друге доказе: оверену копију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, 
у складу са одредбом члана 140 Закона; доказ о 
поседовању лиценце за рад; доказ о радном стажу 
у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом; уверење да кандидат није осуђиван, у 
складу са одредбом члана 139 став 1 тачка 3 Закона; 
уверење о држављанству Републике Србије; доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора у раду кан-
дидата (извештај просветног саветника); доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора школе и 
оцену спољашњег вредновања за кандидата на кон-
курсу који је претходно обављао дужност директора 
школе; биографију са кратким прегледом кретања у 
служби и предлогом програма рад директора шко-
ле. О резултатима конкурса кандидат ће бити оба-
вештен у року од 8 дана од дана пријема решења 
о именовању директора школе од стране министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја. Докази 
се прилажу у оригиналу или оверена фотокопија. 
Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаву 
на конкурс заједно са потребном документацијом, 
односно доказима о испуњавању услова за дирек-
тора школе, кандидат доставља у назначеном року, 
лично или поштом на адресу школе, у затвореној 
коверти са назнаком „Конкурс за директора“. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе, на телефон: 069/1915-517.

Наука и образовање

Подршка
запошљавању

особа са
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Наука и образовање

КРАГУЈЕВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ“

34000 Крагујевац, Кајмакчаланска 59
тел. 034/302-136

Педагошки асистент
на одређено време за школску 

2018/2019. године

УСЛОВИ: стечено средње образовање, савладан про-
грам обуке за оспособљавање педагошких асистента; 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије, 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом доставља школи, и то: доказ 
о одговарајућем образовању (оверен препис или ове-
рена фотокопија дипломе о стеченом образовању), 
уколико кандидат није стекао одговарајуће образо-
вање на српском језику, у обавези је да достави доказ 
да је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе (оригинал 
или оверена фотокопија); доказ о завршеној обуци 
за педагошког асистента (оверен препис или овере-
на фотокопија), извод из матичне књиге рођених са 
холограмом (оригинал или оверена фотокопија); уве-
рење о држављанству не старије од 6 месеци (ориги-
нал или оверена фотокопија); уверење или потврда 
о неосуђиваности за горенаведена кривична дела и 
да није утврђено дискриминаторно понашање које 
издаје надлежна полицијска управа (не старије од 6 
месеци, оригинал или оверена фотокопија); уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима подноси изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Пријава на кон-
курс треба да садржи и податке о кандидату (име и 
презиме, адреса пребивалишта или боравишта, кон-
такт телефон) и радно место на које кандидат кон-
курише. Кандидати који буду изабрани у ужи избор 
биће упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши Национална 
служба за запошљавање. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене, непотпуне, као и прија-
ве са неовереном документацијом, неће се узимати у 
разматрање. Пријаву на конкурс са потребном доку-
ментацијом, са назнаком „За конкурс за радно место 
педагошки асистент“, доставити на горенаведену 
адресу. Телефон за контакт: 034/302-136, а контакт 
особа је Јелена Митровић, секретар школе.

ОШ „МИРКО ЈОВАНОВИЋ”
34000 Крагујевац, Незнаног јунака 8

тел. 034/300-333

Педагошки асистент
на одређено време за школску 

2018/2019. годину

УСЛОВИ: стечено средње образовање, савладан 
програм обуке за оспособљавање педагошких 
асистента; да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-

ма; да није осуђиван 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 мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републике 
Србије, да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства про-
свете, а потребну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом доставља школи и 
то: доказ о одговарајућем образовању (оверен пре-
пис или оверена фотокопија дипломе о стеченом 
образовању), уколико кандидат није стекао одго-
варајуће образовање на српском језику, у обавези 
је да достави доказ да је положио испит из српс-
ког језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе (оригинал или оверена фотокопија); 
доказ - уверење о завршеној обуци за педагошког 
асистента (оверен препис или оверена фотоко-
пија), извод из матичне књиге рођених са хологра-
мом (оригинал или оверена фотокопија); уверење 
о држављанству не старије од 6 месеци (оригинал 
или оверена фотокопија); уверење или потврда о 
неосуђиваности за горенаведена кривична дела и 
да није утврђено дискриминаторно понашање које 
издаје надлежна полицијска управа (не старије од 6 
месеци оргинал или оверена фотокопија); уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима подноси изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Пријава на кон-
курс треба да садржи и податке о кандидату (име и 
презиме, адреса пребивалишта или боравишта, кон-
такт телефон), радно место на које кандидат кон-
курише. Кандидати који буду изабрани у ужи избор 
биће упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши Национална 
служба за запошљавање. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене, непотпуне, као и прија-
ве са неовереном документацијом неће се узимати у 
разматрање. Пријаву на конкурс са потребном доку-
ментацијом са назнаком “За конкурс за радно место 
педагошки асистент”, доставити на горенаведену 
адресу. Телефон за контакт је 034/300-333, Јелена 
Миловановић, секретар школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ПОПОВИЋ”

34000 Крагујевац, Краља Милана IV 14
тел. 034/617-0602

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана, до 
повратка са породиљског одсуства и 

одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће 
услове: да имају одговарајуће високо образовање, у 
складу са чланом 140 Закона о основама образовања 
и васпитања („Службени гласник РС” број 88/17 и 
27/18 ) и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној 
школи (“Сл. гласник - Просветни гласник РС” - број 
11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17 и 3/17); да имају пси-
хичку, физичку и здравствену спососбност за рад са 
децом и ученицима (доказ о томе доставља канди-
дат који буде изабран пре потписивања уговора о 
раду ); 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 мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да имају држављанство Републике 
Србије; да знају језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад (уколико образовање није сте-
чено на српском језику, кандидат доставља доказ 
одговарајуће високошколске установе надлежне за 
издавање таквих докумената о познавању језика на 
коме се изводи образовно-васпитни рад).

ОСТАЛО: Кандидати уз пријавни формулар који 
се преузима на интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, треба да 
доставе следећа документа којима доказују да 
испуњавају услове конкурса: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, у 
складу са чл. 140 Закона о основана система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС” број 88/17и 
27/18) и Правилника о степену и врсти обрзовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник - Просветни гласник РС” број 11/12, 
15/13, 2/16, 2/17 и 3/17), извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију), уве-
рење о држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверену фотокопију), доказ да кандидат није 
правноснажном пресудом осуђиван за кривично 
дело из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основан-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” број 88/17и 27/18), доказ о познавању српског 
језика подносе кандидати који нису стекли дипло-
му на српском језику. Оверене фотокопије не могу 
бити старије од шест месеци. Кандидати достављају 
школи отштампани пријавни формулар и потреб-
ну документацију на горенаведену адресу. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Телефон за контакт: 034/617-
0602, Јасмина Кочановић, секретар школе.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЂУРЂЕВДАН“

34000 Крагујевац, Воје Радића 3, локал 5
тел. 034/252-230

Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
најкасније до повратка привремено 

одсутног запосленог на рад
3 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено 
лице под условима прописаним законом и ако: има 
одговарајуће више образовање, односно одгова-
рајуће високо образовање на студијама првог степе-
на, студијама другог степена, студијама у трајању од 
три године, као и одговарајуће више образовање; 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом; није осуђивано правноснажном пре-
судом 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, одузи-
мање 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 дискриминатор-
но понашање; има држављанство Републике Србије 
и зна српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидати подносе докумен-
та у оригиналу или оверене копије (не старије од 
6 месеци): потпуну личну и радну биографију, са 
адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију 
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дипломе (оверава јавни бележник); извод из мати-
чне књиге рођених; уверење о држављанству РС; 
уверење да се против кандидата не води истрага, 
кривични поступак и сл. (уверење суда - тужилашт-
ва); уверење да кандидат није осуђиван (уверење 
МУП-ПУ) и пријавни формулар (на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја РС).

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
најкасније до повратка привремено 

одсутног запосленог на рад
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примље-
но лице под условима прописаним законом и ако: 
има одговарајуће средње образовање медицинска 
сестра - васпитач; има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом; није осуђи-
вано 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 родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
има држављанство Републике Србије и зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидати подносе документа у ориги-
налу или оверене копије (не старије од 6 месеци): 
потпуну личну и радну биографију, са адресом и 
контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе 
(оверава јавни бележник); извод из матичне књи-
ге рођених; уверење о држављанству РС; уверење 
да се против кандидата не води истрага, кривични 
поступак и сл. (уверење суда - тужилаштво); уве-
рење да кандидат није осуђиван (уверење МУП-ПУ) 
и пријавни формулар (на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС). 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја РС, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним форму-
ларом достављају установи. Пре закључења угово-
ра о раду кандидат доставља доказ којим потврђује 
да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови“ Националне службе за запошљавање. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. По завршетку конкурса предата документа 
се неће враћати кандидатима. Пријаве се подносе 
лично или путем поште (са повратницом) на адре-
су: Предшколска установа „Ђурђевдан” Крагујевац, 
Воје Радића 3, локал 5, са назнаком „За конкурс”. 
Особа за контакт: Јелена Додеровић, секретар, 
телефон: 034/252-230. 

КРАЉЕВО

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
36000 Краљево, Доситејева 4

тел. 036/382-047
e-mail: ekonomskotrgovackakv@mts.rs

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Директор 
установе може да буде лице које испуњава услове 
прописане чланом 139 и чланом 140 ст. 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања то 
јест да: има одговарајуће образовање; 1) на студија-
ма 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 интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по про-
писима 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; има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на 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 кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
има држављанство Републике Србије; зна српски 
језик. Дужност директора школе може да обавља 
лице које има одговарајуће образовање прописано 
законом и образовање прописано правилником за 
наставника економско-трговинске школе, за педаго-
га и психолога, дозволу за рад наставника, васпи-
тача и стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат прила-
же: диплому о стеченом образовању (оригинал или 
оверена фотокопија); извод из казнене евиденције, 
у складу са Законом, надлежне полицијске упра-
ве (оригинал или оверена фотокопија), извод мора 
бити издат након објављивања конкурса; уверење 
о држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал, 
или оверена фотокопија); потврду одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат положио 
испит о знању српског језика (у обавези су да доставе 
само они кандидати који образовање нису стекли на 
српском језику, остали кандидати доказују овај услов 
дипломом о стеченом образовању); уверење о поло-
женом стручном испиту, односно испиту за лиценцу 
- дозволи за рад наставника и стручног сарадника 
(оригинал или оверена фотокопија); дозволу за рад 
директора - лиценца (оригинал или оверена фото-
копија) - достављају кандидати који су положили 
испит за стицање лиценце за директора; потврду 
надлежне установе да кандидат има најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања (оригинал или оверена фотокопија); извештај 
Министарства просвете о спољашњем вредновању 
установе и извештај просветног саветника о резул-
татима стручно-педагошког надзора установе (ори-
гинал или оверена фотокопија) - достављају канди-
дати који су претходно обављали дужност директора 
установе; доказ о резултату стручно-педагошког над-
зора у раду кандидата (извештај просветног савет-
ника) - уколико га је било; биографске податке са 
прегледом кретања у служби; остале доказе о струч-
ности, организаторским и другим способностима и 
квалитетима. Лекарско уверење прибавља се пре 
закључења уговора о међусобним правима и обаве-
зама. Изабрани директор који нема положен испит 
за директора, дужан је да га положи у року до две 
године од дана ступања на дужност. Школски одбор 
образује Комисију за избор директора која спроводи 
поступак за избор директора, и то: обраду конкурсне 
документације, утврђује испуњеност законом пропи-
саних услова за избор директора, обавља интервју са 
кандидатима и прибавља мишљење наставничког 
већа о пријављеним кандидатима. Пријаве на кон-

курс, са потребном документацијом о испуњености 
услова, доставити лично или на горенаведену адре-
су. Конкурс за избор директора објављује се истовре-
мено преко Националне службе за запошљавање, на 
огласној табли школе у наставничкој канцеларији и 
на званичном веб-сајту школе, а рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити узете у разма-
трање.

КРУШЕВАЦ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ТРСТЕНИК
37240 Трстеник, Вука Караџића 11

тел. 037/711-843

Наставник машинске групе предмета
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
до повратка радника са функције 

директора школе

УСЛОВИ: Уз пријемни формулар који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, кандидат треба да испуњава 
услове из чл. 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања, и то: да има одговарајуће 
образовање, предвиђено Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у под-
ручју рада Машинство и обрада метала („Сл. гл. РС 
- Просветни гласник“ бр. 16/2015, 11/2016, 13/2016, 
2/2017, 3/2017, 8/2017 и 4/2018); да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пре-
судом 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз ове доказе кандидат 
треба да достави и оверене преписе: диплому о 
стручној спреми; уверење - потврду из казнене 
евиденције о неосуђиваности; уверење - потврду 
из казнене евиденције да се не води истрага; уве-
рење о држављанству; извод из матичне књиге 
рођених са холограмом; потврду високошколске 
установе којом се потврђује да кандидат има обра-
зовање 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 пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова или оверен документ 
да је у току студија положио испите из педагогије и 
психологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу; кратку биографију - CV. Кандидат 
доставља потребну документацију лично или на 
горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ“

34000 Крагујевац, Чегарска 3
тел. 034/335-464

Педагошки асистент
на одређено време за школску 

2018/2019. годину

УСЛОВИ: стечено средње образовање, савладан 
програм обуке за оспособљавање педагошких 
асистента; да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
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ма; да није осуђиван 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 мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републике 
Србије, да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом доставља 
школи, и то: доказ о одговарајућем образовању 
(оверен препис или оверена фотокопија дипломе 
о стеченом образовању), уколико кандидат није 
стекао одговарајуће образовање на српском јези-
ку, у обавези је да достави доказ да је положио 
испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе (оригинал или оверена 
фотокопија); доказ о завршеној обуци за педа-
гошког асистента (оверен препис или оверена 
фотокопија), извод из матичне књиге рођених са 
холограмом (оригинал или оверена фотокопија); 
уверење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци, оригинал или оверена фотокопија); уверење 
или потврда о неосуђиваности за горенаведена 
кривична дела и да није утврђено дискримина-
торно понашање, које издаје надлежна поли-
цијска управа (не старије од 6 месеци, оригинал 
или оверена фотокопија); уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Пријава на кон-
курс треба да садржи и податке о кандидату (име 
и презиме, адреса пребивалишта или боравишта, 
контакт телефон) и радно место на које канди-
дат конкурише. Кандидати који буду изабрани у 
ужи избор биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши Национална служба за запошљавање. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговре-
мене, непотпуне, као и пријаве са неовереном 
документацијом, неће се узимати у разматрање. 
Пријаву на конкурс са потребном документацијом 
и назнаком „За конкурс за радно место педагош-
ки асистент“, доставити на горенаведену адре-
су. Телефон за контакт: 034/335-464, Слободан 
Рмуш, секретар школе.

ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 8

тел. 034/332-461

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде 
изабрано лице које испуњава услове прописа-
не чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања: одго-
варајуће високо образовање прописано чланом 
140 став 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
88/2017) за наставника, педагога или психолога 
и то за рад у школи оне врсте и подручја рада 
којој припада школа: 1) на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), и 
то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не 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 обра-
зовање 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 предме-
та; дозволу за рад наставника односно стручног 
сарадника; обуку и положен испит за директора 
установе; најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; кандидат 
треба 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе 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 дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије и да зна српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да поднесе: оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем високом образовању; ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу; уверење о 
положеном испиту за директора школе (изабрани 
директор који нема положен испит за директора 
дужан је га положи у року до две године од дана 
ступања на дужност); пријава која не садржи овај 
доказ неће се сматрати непотпуном; потврду о 
раду у области образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања (најмање 8 
година); доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима - 
лекарско уверење, не старије од 6 месеци; доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима иза-
брани кандидат је дужан да достави пре закљу-
чења уговора; уверење да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них 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 дискриминатор-
но понашање; уверење надлежног привредног 
суда да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за привредни преступ у вршењу раније 
дужности; уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена копија, не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена копија, не старије од 6 
месеци); доказ о знању српског језика уколико 
одговарајуће образовање није стечено на срп-
ском језику; кратак преглед кретања у служби 
са биографским подацима; доказ о резултатима 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата - 
извештај просветног саветника (ако га кандидат 
поседује доставља оверену фотокопију); 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 (овере-
ну фотокопију). Сви докази о испуњености услова 
достављају се уз пријаву на конкурс, осим доказа 
о психичкој, физичкој и здравственој способности, 
који изабрани кандидат доставља пре закључења 

уговора о међусобним правима и обавезама. Рок 
за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Прија-
ве се подносе лично или поштом препорученом 
пошиљком на горенаведену адресу, са назнаком 
„За избор директора“. Додатне информације могу 
се добити код секретара школе, на број телефона: 
034/332-461. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање.

СРЕДЊА ШКОЛА БРУС
37220 Брус, Б. Петровић 69

тел. 037/825-167

Наставник српског језика и 
књижевности

на одређено време ради замене 
директора за време обављања 

дужности директора

Наставник хемије
на одређено време до повратка 

радника са боловања

УСЛОВИ: Потребно је да кандидат има високу 
стручну спрему - VII/1 степен одговарајуће струке 
сходно Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији, објављеном у „Службе-
ном гласнику РС - Просветни гласник“ и Правил-
нику о степену и врсти образовања наставника 
из општеобразовних предмета, стручних сарад-
ника и васпитача у стручним школама објавље-
ном у „Службеном гласнику - Просветни гласник“. 
Потребно је да кандидат испуњава услове из чла-
на 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и уз пријаву на конкурс са 
кратком биографијом, поднесе доказ: 1) o одгова-
рајућој врсти и степену стручне спреме (оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању) и образовању из психо-
лошких, педагошких и методичких дисципли-
на (уверење или оверену фотокопију индекса о 
положеним испитима из педагогије и психологије 
или доказом о положеном испиту за лиценцу); 2) 
о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење); 
3) потврду да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна 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 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) уверење о држављанству Републике Србије 
(оверена фотокопија, не старија од 6 месеци); 5) о 
познавању српског језика и језика на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад (доказ кандидат 
доставља само уколико одговарајуће образовање 
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 приложити и радну 
биографију.

ОСТАЛО: Рок за пријаву је 8 дана од дана обљављи-
вања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Пријаве са документацијом слати 
на адресу школе или на e-mail: srskolabrus@mts.rs 
или предати лично, радним даном од 09.00 до 14.30 
часова, у управи школе.

Наука и образовање
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ЛЕСКОВАЦ

ГИМНАЗИЈА „СТЕВАН ЈАКОВЉЕВИЋ“
16210 Власотинце, М. Михајловића бб

тел. 016/875-152, 877-091

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба: да има одговарајуће 
високо образовање из чл. 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања: 1) 
високо образовање на студијама другог степена - 
мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
(2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких 
наука; 2) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Кандидат из става 1 тачка 1) подтачка 2) 
овог члана мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета; 
да поседује лиценцу, односно положен стручни 
испит и да испуњава остале услове за наставника 
основне школе, педагога или психолога; да има обу-
ку и положен испит за директора; да има најмање 
осам година радног стажа у области образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег образо-
вања; 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима; да зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Ако се на конкурс не не пријави ниједан 
кандидат са одговарајућим образовањем из члана 
140 став 1 и 2 Закона, за директора школе може да 
буде изабран и наставник са одговарајућим образо-
вањем из члана 140 став 1 и 2 Закона, за директора 
основне школе може да буде изабран и наставник 
са одговарајућим образовањем из члана 140 став 
3 Закона, за наставника основне школе, најмање 
десет година радног стажа у области образовања 
и васпитања, дозволу за рад наставника, обуку и 
положен испит за директора.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
приложи: оригинал или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми; оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, лиценцу; оригинал или фотокопију уверења 
о положеном испиту за директора школе (с обзи-
ром да Министарство просвете није организовало 
полагање испита за директора школе, пријава без 
овог документа неће се сматрати непотпуном, а иза-
брани кандидат ће бити у обавези да у законском 
року положи испит за директора); потврду о рад-
ном искуству; лекарско уверење којим се доказује 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима (не старије од 6 
месеци); уверење да кандидат није осуђиван изда-
то од стране Министарства унутрашњих послова 
Републике Србије, којим се доказује да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 

за кривична дела насиље у породици, одузимање 
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, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање (не старије од 6 месеци); уверење 
издато од стране надлежног основног суда, којим 
кандидат доказује да против њега није покренут 
кривични поступак, донета наредба о спровођењу 
истраге, покренута оптужница или донето решење 
о одређивању притвора (не старије од 6 месе-
ци); уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених (нови образац у оригиналу или овереној 
фотокопији); доказ о знању српског језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (осим канди-
дата који су одговарајуће образовање стекли на том 
језику); доказ о резултату стручно-педагошког над-
зора у раду кандидата (извештај просветног савет-
ника); доказ о резултатима стручно-педагошког 
надзора школе и оцену спољашњег вредновања (за 
кандидата на конкурсу који је претходно обављао 
дужност директора школе); биографске податке са 
прегледом кретања у служби и предлогом прграма 
рада директора школе. Пријаву на конкурс са прав-
новаљаним доказима о испуњености услова доста-
вити на адресу школе, са назнаком „Комисија за 
избор директора школе“. Пријаве се подносе лично 
или путем поште на горенаведену адресу. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе, телефон: 016/877-091 и 016/875-152. 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Директору школе мирује радни 
однос за време трајања два мандата и има право 
да се врати на послове које је обављао пре имено-
вања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

ГИМНАЗИЈА ЛЕСКОВАЦ
16000 Лесковац, Косте Стаменковића 15

тел. 016/212-218

Наставник предметне наставе - 
наставник психологије са 70% 

радног времена, на одређено време 
ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана, стручни сарадник - 
психолог, са 30% радног времена, 

на одређено време ради замене 
одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из 
члана 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС” број 88/2017 и 
27/2018 - др. закони); да има одговарајуће обра-
зовање из чл. 140 став 1 и 2 истог Закона: образо-
вање стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предме-
та, студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдицсиплинарне студије другог степе-
на које комбинују целину и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука, образовање на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; да има одговарајућу врсту 
стручне спреме у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимназији 
(“Сл. гласник РС” - Просветни гласник, број 15/13, 
11/16, 2/17, 11/17 и 13/2018); да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима; да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-

условна 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 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-вас-
питни рад (уколико кандидат није стекао средње, 
више или високо образовање на српском језику, у 
обавези је да достави доказ да је положио испит 
из српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе).

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар који се 
налази на сату Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, кандидат прилаже: диплому 
о стеченом одговарајућем образовању, уверење о 
неосуђиваности (не старије од 6 месеци), извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци) - документа се достављају у 
оригиналу или у овереној фотокопији. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрање. Конкурс спроводи кон-
курсна комисија. Кандидати који буду ушли у ужи 
избор упућују се на претходну психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за запошљавање. Решење 
о избору кандидата донеће се у складу са чланом 
154 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Разговор са кандидатима обавиће се у прос-
торијама Гимназије, Лесковац, Косте Стаменковића 
15, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити 
обавештени на бројеве контакт телефона које су 
навели у својим пријавама. Сва додатна објашњења 
кандидати могу добити путем телефона: 016/212-
218. Пријаве са доказима о испуњавању услова сла-
ти на адресу Гимназије.

ЛОЗНИЦА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ЦРВЕНКАПА“

15318 Мали Зворник, Дринска 7

Спремачица вешерка
на одређено време до повратка 
одсутне запослене, а најдуже до 

годину дана

УСЛОВИ: завршена основна школа; да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у члану 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да има држављанство РС; да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад.

ОСТАЛО: Уз одштампани пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства просве-
те, кандидат је дужан да достави: доказ о стручној 
спреми; доказ о неосуђиваности, податке из казне-
не евиденције издате од стране МУП-а, уверење о 
држављанству РС; извод из матичне књиге рођених. 
Фотокопије докумената морају бити оверене и не 
старије од 6 месеци. Изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду дужан је да достави лекарско 
уверење и санитарну књижицу. Пријаве на оглас са 
потпуном документацијом слати на адресу установе 
поштом или доставити лично, у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узети у разматрање.

Наука и образовање
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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 нау-
ка за друмски саобраћај, доктор наука саобраћајно 
инжењерство; радно искуство: небитно.

Доктор наука заштите животне 
средине

на одређено време

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

Доктор психолошких наука
на одређено време

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

Доктор наука електроструке
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор тех-
ничких наука за електроенергетику, доктор технич-
ких наука за електротехнику, доктор техничких нау-
ка за електронику.

Доктор педагошких наука
на одређено време

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

Доктор наука - информатичар
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука 
- рачунарске науке; доктор наука - пословна инфор-
матика; доктор техничких наука за рачунарску тех-
нику/доктор наука - електротехника и рачунарство; 
без обзира на радно искуство.

Доктор наука машинске струке
на одређено време

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

Доктор еколошких наука
на одређено време

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

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

ОШ „ДУШАН РАДОВИЋ“
18000 Ниш, Ђердапска 45

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: професор разредне наставе; професор 
педагогије са претходно завршеном педагошком 
академијом или учитељском школом; професор 
разредне наставе и енглеског језика за основну 
школу; мастер учитељ; дипломирани учитељ - мас-

тер; професор разредне наставе и ликовне културе 
за основну школу. Учесник конкурса, поред општих 
услова предвиђених Законом о раду („Службени 
гласник Републике Србије“, број 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 
113/2017), треба да испуњава и посебне услове 
предвиђене чланом 139 став 1 тачке 1) - 5), чланом 
140 став 1 и 2 чланом 142 став 1 и 4 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник Републике Србије”, број 88/2017 и 
27/2018 - др. закон, у даљем тексту: Закон) и усло-
ве из Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник Републике Србије - Просветни 
гласник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018) и то: да је сте-
као одговарајуће високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, 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 прописи-
ма којима су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Учесник конкурса из тач-
ке 1) подтачка (2) мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета. 
Обавезно образовање кандидата је образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова (који је обавезан 
да стекне у року од једне, а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов за пола-
гање испита за лиценцу). Кандидат који је у току 
студија положио испите из педагогије и психоло-
гије или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу, сматра се да има образовање из прет-
ходног става. Кандидат треба да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима; 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Услови из тачака 
1)-5) доказују се приликом пријема у радни однос 
и проверавају се у току рада. Доказ о испуњености 
услова из тачака 1), 3)-5) саставни су део прија-
ве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се 
пре закључења уговора о раду. По расписаном 
конкурсу учесник треба да поднесе: попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет страни-
це Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; оригинал или оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених (само учесник конкур-
са који је променио презиме, односно име после 
издавања уверења, односно дипломе); оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије (оригинал не старији од 6 
месеци, овера фотокопије не старија од 6 месеци); 
оригинал доказа надлежне полицијске управе да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-

мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (оригинал не старији од 30 
дана); оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, а за лица којима још 
није издата диплома - оверену фотокопију уве-
рења о стеченом одговарајућем образовању; ове-
рену фотокопију дипломе о завршеној педагошкој 
академији или учитељској школи (само учесник 
конкурса, професор педагогије, који има претход-
но завршену педагошку академију или учитељску 
школу); оверену фотокопију дипломе о завршеним 
студијама првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета (само учесник конкурса који има заврше-
не студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких 
наука); оверену фотокопију доказа надлежне висо-
кошколске установе о образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стеченом на 
високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих нај-
мање по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова (само учесник конкурса који је образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стекао на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања); оверену фото-
копију доказа надлежне високошколске установе о 
положеним испитима из педагогије и психологије, 
односно оверену фотокопију доказа о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу (само 
учесник конкурса који је у току студија положио 
испит из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу); овере-
ну фотокопију доказа одговарајуће високошколске 
установе о положеном испиту из српског језика 
(само учесник конкурса који одговарајуће обра-
зовање није стекао на српском језику). Уколико 
учесник конкурса не достави доказе из тачке 8) и 
9) пријава се сматра потпуном, али кандидат који 
буде засновао радни однос по конкурсу, обавезан 
је да наведено образовање стекне у року од јед-
не, а највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лиценцу. 
Услови за заснивање радног односа морају бити 
испуњени и после заснивања радног односа. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана њего-
вог објављивања. У поступку одлучивања о избору 
кандидата конкурсна комисија утврђује испуње-
ност услова за пријем у радни однос из члана 139 
Закона, врши ужи избор кандидата које упућује на 
психолошку процену способности за рад са учени-
цима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. 
У року од осам дана од дана добијања резултата 
психолошке процене способности за рад са учени-
цима, сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос, обавља разговор 
са кандидатима са листе и доноси решење о избо-
ру кандидата у року од осам дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду доставља уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима. Пријаве слати на горенаве-
дену адресу. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе. Неблаговремене, 
непотпуне и неисправне пријаве се неће узети у 
разматрање. Термини изражени у овим тексту у 
граматичком мушком роду подразумевају природ-
ни женски и мушки род лица на која се односе.

Наука и образовање
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ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
МУЗИЧКА ШКОЛА
18000 Ниш, Првомајска 6

тел. 018/524-464

Конкурс објављен 10.10.2018. године у пуб-
ликацији „Послови“, поништава се у целости.

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 образо-
вања и васпитања за наставника музичке школе, 
педагога или психолога, и то: на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије), и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије 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 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима; неосуђиваност правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
кандидата није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторско 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 устано-
ве; најмање осам година рада у установи на посло-
вима 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; 
оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном 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 психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење, не старије 
од 6 месеци); доказ о неосуђиваности правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична 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 кандидата није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (из казнене еви-
денције МУП-а Републике, не старије од 6 месеци); 

доказ о неосуђиваности превоснажном пресудом 
за кривично дело или привредни преступ (потвр-
да привредног суда, не старије од 6 месеци); доказ 
да се против кандидата не води кривични поступак 
(потврда основног 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 одговарајуће образовање); доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора у раду кан-
дидата (извештај просветног саветника); уколико 
је кандидат претходно обављао дужност директора 
установе, резултате стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања; пре-
глед кретања у служби са биографским подацима 
(необавезно); доказе о својим стручним и организа-
ционим способностима (необавезно); оверену фото-
копију лиценце за директора (уколико је кандидат 
поседује). Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства, а 
потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом, доставља установи. Рок 
за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Министар у 
року од 30 од дана од дана пријема документације 
(образложене листе свих кандидата који испуњавају 
услове и предлог за избор директора, који зајед-
но са извештајем комисије доставља орган упра-
вљања), врши избор директора установе и доноси 
решење о његовом именовању. Пријава са докази-
ма о испуњености услова подноси се на горенаве-
дену адресу, са назнаком: „Конкурс за директора“ 
или лично у просторијама секретара школе, сваког 
радног дана од 08.00 до 14.00 часова. Ближа оба-
вештења могу се добити на број телефона 018/524-
464, код секретара школе.

ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“
18000 Ниш, Вожда Карађорђа 29

тел. 018/527-877

Наставник биологије
на одређено време ради замене 

запослене преко 60 дана, односно 
до повратка запослене са функције 

директора школе

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове про-
писане чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/2017, 
27/2018) и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/13, 2/2016, 10/16 и 2/2017) и то: да има одгова-
рајуће образовање; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђиван 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 мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да је држављанин Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на коме се остварује 
васпитно-образовани рад. Уз пријавни формулар 
који се попуњава на званичној интернет страници 
Министарства просвете и одштампан доставља шко-
ли, кандидат треба да приложи (оригинал или ове-
рену копију): диплому о стеченој стручној спреми; 
уверење о држављанству; извод из матичне књиге 
рођених; уверење из казнене евиденције. Кандидат 
који има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина доставља одговарајућу 
потврду/уверење високошколске установе о броју 

остварених бодова, односно положеним испити-
ма из педагогије и психологије, односно уверење 
о положеном стручном испиту/испиту за лиценцу. 
Кандидат који нема образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина је 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 (сматра се да наставник који је 
у току студија положио испите из педагогије или 
психологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина); кратку био-
графију. Доказ о знању језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад у школи се доставља само 
уколико одговарајуће образовање није стечено на 
том језику. Доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима доста-
виће изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Пријаве слати на горенаведену адресу лично 
или поштом.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МАРЛЕНА И КОВАЛСКИ“

18000 Ниш, Стевана Немање 1
e-mail: marijanis@hotmail.rs

Васпитач

УСЛОВИ: струковни васпитач, знање енглеског јези-
ка, државни испит и лиценца за васпитача, радно 
искуство: 12 месеци. Рок за пријаву: 30 дана. Теле-
фон за контакт: 060/0904-459.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
18410 Дољевац, Вука Караџића 6

тел. 018/4151-422

Наставник математике
са 50% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, односно 

ради замене запосленог који се налази 
на функцији директора установе

2 извршиоца

УСЛОВИ: испуњеност услова прописаних чл. 139 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017), одго-
варајуће високо образовање из члана 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања сте-
чено на студијама другог степена (мастер акадеске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују цели-
не 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; обавезно 
образовање лица из члана 140 овог закона је обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова. Кандидат 
уз пријаву на конкурс треба да достави: пријавни 
формулар; оригинал или оверену копију дипломе о 
одговарајућем образовању; уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена фотокопија); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија); доказ да је стекао образовање на српс-
ком језику или да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе 
(диплома/уверење издато на српском језику која се 
прилаже као доказ, сматра се доказом о знању срп-
ског језика); уверење да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
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безусловна казна у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање 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, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање (не старије од 6 месеци). Уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима кандидат доставља по 
пријему у радни однос, односно пре закључења уго-
вора о раду. Рок за пријаву на оглас је 8 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

18000 Ниш, Чарнојевића 10а

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Научне дисциплине у 

спорту и физичком васпитању
предмети Катедре за индивидуалне 

спортове

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа 
наставника прописани су чланом 74 Закона о висо-
ком образовању, чланом 165 Статута Универзитета 
у Нишу: у звање доцента може бити изабрано лице 
које је претходне степене студија завршило са про-
сечном оценом најмање 8, односно које има нај-
мање три године педагошког искуства на високош-
колској установи, има научни назив доктора наука 
и има научне, односно стручне радове објављене 
у научним часописима или зборницима, са рецен-
зијама. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Кандидати дос-
тављају: пријаву са биографским подацима, препис 
дипломе о стеченом стручном, академском и науч-
ном називу, списак радова са библиографским пода-
цима, као и саме радове, на горенаведену адресу. 
Кандидати који се пријављују на конкурс за избор у 
звање дужни су да попуне образац о испуњености 
услова за избор у звање наставника који се нала-
зи на веб-порталу Универзитета у Нишу (www.npao.
ni.ac.rs). За попуну обрасца неопходно је да канди-
дат има кориснички налог, а уколико кандидат нема 
кориснички налог, неопходно је да се обрати адми-
нистратору Факултета на e-mail: info@fsfv.ni.ac.rs. 
Ради благовременог отварања корисничког налога, 
кандидатима се препоручује да се јаве најкасније 24 
часа пре истека конкурсног рока.

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Научне дисциплине у 

спорту и физичком васпитању
предмети Катедре за индивидуалне 

спортове и Катедре колективних 
спортова

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа 
наставника прописани су чланом 74 Закона о висо-
ком образовању, чланом 165 Статута Универзитета 
у Нишу: у звање доцента може бити изабрано лице 
које је претходне степене студија завршило са про-
сечном оценом најмање 8, односно које има нај-
мање три године педагошког искуства на високош-
колској установи, има научни назив доктора наука 
и има научне, односно стручне радове објављене 
у научним часописима или зборницима, са рецен-
зијама. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Кандидати дос-
тављају: пријаву са биографским подацима, препис 
дипломе о стеченом стручном, академском и науч-
ном називу, списак радова са библиографским пода-
цима, као и саме радове, на горенаведену адресу. 
Кандидати који се пријављују на конкурс за избор у 
звање дужни су да попуне образац о испуњености 
услова за избор у звање наставника који се нала-

зи на веб-порталу Универзитета у Нишу (www.npao.
ni.ac.rs). За попуну обрасца неопходно је да канди-
дат има кориснички налог, а уколико кандидат нема 
кориснички налог, неопходно је да се обрати адми-
нистратору Факултета na e-mail: info@fsfv.ni.ac.rs. 
Ради благовременог отварања корисничког налога, 
кандидатима се препоручује да се јаве најкасније 24 
часа пре истека конкурсног рока.

Наставник у звању ванредног или 
редовног професора за ужу научну 
област Научне дисциплине у спорту 

и физичком васпитању, предмет 
Рекреација

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа 
наставника прописани су чланом 74 Закона о висо-
ком образовању, чланом 165 Статута Универзитета 
у Нишу: у звање ванредног професора може бити 
изабрано лице које поред услова за звање доцен-
та има и више научних радова од значаја за развој 
науке, у ужој научној области, објављених у међу-
народним или водећим домаћим часописима, са 
рецензијама, оригинално стручно остварење (проје-
кат, студију, патент, оригинални метод, нову сорту 
и сл.), односно руковођење или учешће у научним 
пројектима, објављен уџбеник или монографију, 
практикум или збирку задатака за ужу научну 
област за коју се бира и више радова саопштених 
на међународним или домаћим научним скуповима; 
у звање редовног професора може бити изабрано 
лице које поред услова за звање ванредни про-
фесор има и већи број научних радова који ути-
чу на развој научне мисли у ужој научној области 
објављених у међународним или водећим домаћим 
часописима, са рецензијама, већи број научних 
радова и саопштења изнетих на међународним или 
домаћим научним скуповима, објављен уџбеник или 
монографију или оригинално стручно остварење, 
остварене резултате у развоју научно-наставног 
подмлатка на факултету, учешће у завршним радо-
вима на специјалистичким и мастер академским сту-
дијама. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Кандидати дос-
тављају: пријаву са биографским подацима, препис 
дипломе о стеченом стручном, академском и науч-
ном називу, списак радова са библиографским пода-
цима, као и саме радове, на горенаведену адресу. 
Кандидати који се пријављују на конкурс за избор у 
звање дужни су да попуне образац о испуњености 
услова за избор у звање наставника који се нала-
зи на веб порталу Универзитета у Нишу (www.npao.
ni.ac.rs). За попуну обрасца неопходно је да канди-
дат има кориснички налог, а уколико кандидат нема 
кориснички налог, неопходно је да се обрати адми-
нистратору Факултета на e-mail: info@fsfv.ni.ac.rs. 
Ради благовременог отварања корисничког налога, 
кандидатима се препоручује да се јаве најкасније 24 
часа пре истека конкурсног рока.

НОВИ ПАЗАР

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА
И КОЖЕ

36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб
тел. 020/318-373

Наставник математике
са 65% норме часова, на одређено 
време преко 60 дана, до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено 
лице под условима прописаним Законом и ако: 1) 
има одговарајуће образовање; 2) има психичку, 
физичку и здраствену спосбност за рад са децом 
и ученицима; 3) да није осуђивано правноснажном 
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 поро-
дици, 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије, 5) зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Образовање наставника, васпитача и 
стручних сарадника из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина у складу са чланом 142 
став 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања, наставник, васпитач и стручни сарад-
ник је обавезан да стекне у року од једне, нај-
више две године од дана пријема у радни однос 
, као услов за полагање испита за лиценцу. Рок 
за доставу пријава на конкурс је 8 дана од дана 
оглашавања. Уз одштампани примеарк пријемног 
формулара који је прописан на званичној интернет 
страници Министарства просвете, кандидати су 
дужни да доставе следећу документацију: доказ о 
стручној спреми (диплома); уверење о држављан-
ству; извод из МК рођених; доказ о познавању 
језика на коме се обавља образовно-васпитни рад; 
уверење да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела из члана 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Лекарско уверење кандидат прила-
же пре закључивања уговора о раду. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве се неће разматрати. 
Информације се могу добити и на горенаведени 
број телефона.

НОВИ СА Д

ФАКУЛТЕТ ЗА ЕВРОПСКЕ
ПРАВНО-ПОЛИТИЧКЕ СТУДИЈЕ

„ЕДУКОНС”
21000 Нови Сад, Народног фронта 53

Наставник за ужу научну област 
Приватноправне науке

УСЛОВИ: завршен одговарајући факултет, докторат 
наука из одговарајуће области и општи и посебни 
услови предвиђени Законом о високом образовању 
и Статутом Факултета. Конкурс је отворен 8 дана од 
дана објављивања, а пријаве са потребном доку-
ментацијом, којом се доказује испуњеност услова, 
подносе се у седишту Факултету.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8

1) Ванредни професор за ужу 
научну област Уређење, заштита и 

коришћење вода
на одређено време до 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из 
области којој припада ужа научна област. 

2) Доцент или ванредни професор за 
ужу научну област Хортикултура и 

пејзажна архитектура
на одређено време до 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из 
области којој припада ужа научна област.

3) Доцент за ужу научну област 
Социологија

на одређено време до 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из 
области којој припада ужа научна област. 
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4) Доцент за ужу научну област 
Ветеринарска микробиологија и 

заразне болести животиња
на одређено време до 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из 
области којој припада ужа научна област. 

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове 
утврђене Законом о високом образовању („Сл. глас-
ник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 др. закон), у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављених кандида-
та. Уз пријаву кандидат је обавезан да достави дока-
зе о испуњености услова по овом конкурсу: краћу 
биографију са библиографијом, списак научних и 
стручних радова, као и доказе о њиховом објављи-
вању, дипломе о одговарајућој стручној спреми. За 
наставна звања (доцент, ванредни или редовни про-
фесор) кандидати треба да попуне електронски обра-
зац који се налази на сајту Универзитета Нови Сад: 
https://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/
category/45-izbor-u-zvanje (исти доставити на имејл: 
opstasluzba@polj.uns.ac.rs. у року предвиђеном за 
пријаву кандидата). За сваку одредницу коју попуња-
ва кандидат у обрасцу неопходно је приложити и 
доказ, у виду одлуке решења или потврде. За сарад-
ничка звања (асистент, сарадник у настави), поред 
биографских података, научних и стручних радова, 
као и доказа о њиховом објављивању, дипломе о 
одговарајућој стручној спреми, доставити и уверење 
о наставку студија. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Рок за подношење 
пријава по овом конкурсу је 15 дана од дана објављи-
вања. Пријаве достављати на адресу: Универзитет у 
Новом Саду - Пољопривредни факултет (за конкурс), 
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“

21217 Бачко Градиште, Школска 33

Педагошки асистент
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен, обука за педагошког асистен-
та, небитно радно искуство. Рад у сменама. Пријаве 
слати на горенаведену адресу. Рок за пријаву 8 дана 
од објављивања у публикацији „Послови“.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ 
САДУ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1

Асистент са докторатом за ужу 
научну област Јавноправну, 

заснивање радног односа на радном 
месту сарадника за наставни 

предмет Управно право
на одређено време од три године

УСЛОВИ: завршен правни факултет (основне ака-
демске студије права) са просечном оценом нај-
мање 8,00, завршене мастер академске студије 
права са просечном оценом најмање 8,00, стечен 
научни назив доктора наука из уже научне области 
за коју се бира, показује смисао за наставни рад. 
Услови за избор прописани су Законом о високом 
образовању („Службени гласник Републике Србије”, 
бр. 88/2017), Статутом Факултета и Правилником о 
систематизацији радних места. Уз пријаву канди-
дат треба да приложи: краћу биографију, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
диплому о завршеном правном факултету (ориги-
нал или оверену фотокопију), диплому или уверење 
о завршеним мастер академским студијама (ориги-
нал или оверену фотокопију), диплому или уверење 
о стеченом научном називу доктора правних наука 
(оригинал или оверену фотокопију), списак својих 
научних радова и по један примерак тих радо-
ва. Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса, на горенаведену адресу.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Електроника

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке мас-
тер инжењер електротехнике и рачунарства, усло-
ви прописани чланом 84 Закона о високом образо-
вању и општим актима Универзитета у Новом Саду 
и Факултета техничких наука.

Сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Примењене 
рачунарске науке информатика

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке мас-
тер инжењер електротехнике и рачунарства, усло-
ви прописани чланом 84 Закона о високом образо-
вању и општим актима Универзитета у Новом Саду 
и Факултета техничких наука.

Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Рачунарска техника и 

рачунарске комуникације
на одређено време од 3 године, са 

70% радног времена
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке мас-
тер инжењер електротехнике и рачунарства, усло-
ви прописани чланом 84 Закона о високом образо-
вању и општим актима Универзитета у Новом Саду 
и Факултета техничких наука.

Сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Примењени 

софтверски инжењеринг
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке мас-
тер инжењер електротехнике и рачунарства, усло-
ви прописани чланом 84 Закона о високом образо-
вању и општим актима Универзитета у Новом Саду 
и Факултета техничких наука.

Сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Примењени 

софтверски инжењеринг и 
заснивање радног односа

на одређено време од 3 године, са 
10% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке мас-
тер инжењер електротехнике и рачунарства, усло-
ви прописани чланом 84 Закона о високом образо-
вању и општим актима Универзитета у Новом Саду 
и Факултета техничких наука.

Сарадник у звању сарадника у 
настави за ужу научну област 

Примењени софтверски инжењеринг
на одређено време од 1 године

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

Сарадник у звању сарадника у 
настави за ужу научну област 

Примењени софтверски инжењеринг
на одређено време од 1 године, са 

50% радног времена

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

Сарадник у звању сарадника у 
настави за ужу научну област 

Рачунарска техника и рачунарске 
комуникације

на одређено време од 1 године, са 
30% радног времена

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

ОСТАЛО: Приложити: 1. пријаву за заснивање рад-
ног односа и избор у звање (навести звање, пре-
цизан назив уже области и датум објављивања 
конкурса); 2. краћу биографију са библиографијом 
(списак радова); 3. оверене фотокопије диплома и 
додатака дипломама са свих нивоима студија. За 
дипломе стечене у иностранству потребно је при-
ложити доказ о признавању стране високошколске 
исправе; 4. фотокопирану или очитану личну карту; 
5. потврду о оцени резултата педагошког рада-миш-
љење студената, уколико кандидат поседује педа-
гошко искуство; 6. потврду из МУП-а да кандидат 
није правоснажно осуђиван за кривично дело про-
тив полне слободе, фалсификовања исправе коју 
издаје високошколска установа или примања мита 
у обављању послова у високошколској установи; 
7. фотокопије објављених научних, односно струч-
них радова у научним часописима, зборницима 
или саопштених на међународним или домаћим 
научним скуповима, односно признатих уметнич-
ких остварења, оригиналних стручних остварења 
(пројеката, студија, патената, оригиналних метода и 
сл.). објављених уџбеника, монографија, практику-
ма или збирки задатака, за ужу научну, уметничку, 
односно стручну област за коју се бира. За избор у 
звање сарадника у настави приложити и: 1. потвр-
ду да је кандидат студент мастер академских сту-
дија или специјалистичких академских студија. За 
избор у звање асистента приложити и: 1. потврду 
да је кандидат студент докторских студија. Уколико 
кандидат поседује диплому магистра наука, однос-
но магистра уметности и потврду да кандидат има 
прихваћену тему докторске дисертације, односно 
докторског умнетничког пројекта. Пријаве слати на 
горе наведену адресу за сваки конкурс за стицање 
звања и заснивање радног односа, посебно. Коми-
сија 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.

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „4. ЈУЛИ”
21460 Врбас, Светозара Марковића 53

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано 
лице које испуњава услове прописане чл. 122, 139 и 
140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник Републике Србије”, број 88/2017, 
27/2018 - др. закони), а то су: да има одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и то: 1) 
струдије другог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета; 2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педа-
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гошких наука; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; лице из тачке 1) подтачка (2) мора 
да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; да испуњава услове за 
наставника насловне школе и подручја рада: Сао-
браћај, Машинство и обрада метала, Производња и 
прерада хране, Хемија, неметали и графичарство, за 
педагога и психолога; да има дозволу за рад настав-
ника, васпитача и стучног сарадника; да је савладао 
обуку и да има положен испит за директора устано-
ве (кандидат који нема положен испит дужан је да 
га положи у року од две године од дана ступања на 
дужност); да има најмање осам година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична 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 на којем се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Пријава на конкурс за избор директора, 
заједно са потребном документацијом, доставља 
се школи. Кандидат попуњава пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом, доставља установи. Назначити адресу 
и број телефона кандидата. Уз пријавни формулар 
кандидат доставља: биографске податке, односно 
радну биографију и програм рада; оверену фото-
копију дипломе о завршеном високом образовању; 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту (дозволи за рад); потврду о дужини рада на 
пословима образовања и васпитања; оверену фото-
копију уверења о савладаној обуци и положеном 
испиту за директора школе ако је кандидат посе-
дује (пријава ће се сматрати потпуном и уколико 
кандидат нема положен испит за директора шкле); 
уверење о држављанству (не старије од 30 дана); 
извод из матичне књиге рођених (трајни); доказ 
о познавању српског језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад (ако школовање није завр-
шио на српском језику; потврду да је положио испит 
из српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе); уверење од МУП-а да лице 
није осуђивано, у складу са законом, правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиља у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрнављење, 
за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; не старије од 30 дана; 
уверење о неосуђиваности од привредног суда, да 
није осуђиван за привредни преступ у вршењу дуж-
ности, не старије од 30 дана; оверена копија или 
оригинал доказа о резултату стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања 
(ако се пријављује лице које је претходно обављало 
дужност директора установе). Лекарско уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, кандидат који је изабран 
доставља пре склапања уговора о уређивању међу-
собних права и обавеза. Рок за пријављивање кан-

дидата је 15 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови”. Документација се доставља 
на адресу школе, са назнаком „Конкурс за дирек-
тора школе”. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве, са документацијом која није оверена од стране 
надлежног органа, неће бити узете у разматрање. 

ПАНЧЕВО

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„КЕФАЛИЦА“

26000 Панчево, Светозара Милетића 17

Васпитач

УСЛОВИ: енглески језик. Контакт са послодавцем: 
reljinjevremovicljiljana@yahoo.com, слање пријаве за 
запослење имејлом, јављање кандидата на контакт 
телефон: 062/8805-955.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„КЕФАЛИЦА“

26000 Панчево, Светозара Милетића 17

Медицинска сестра - васпитач у 
предшколској установи

УСЛОВИ: основна информатичка обука (Windows,Word, 
Explorer, Outlook), енглески језик - средњи ниво. Кон-
такт са послодавцем: reljinjevremovic@yahoo.com, 
слање пријава имејлом, јављање кандидата на кон-
такт телефон 062/880-5955.

ПИРОТ

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ПИРОТ
18300 Пирот, Ћирила и Методија 29

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове
са 50% ангажовања, на одређено 

време до повратка раднице са 
боловања преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду, кандидат треба да испуњава и следеће 
услове: за дипломираног економисту за финан-
сијско-рачуноводствене послове: високо образо-
вање на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистич-
ким струковним студијама, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
да има психичку, физичку, здравствену способност 
за рад; 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 мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републике 
Србије, да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидат уз пријаву прилаже: ове-
рену фотокопију дипломе о завршеном факултету - 
школи, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству. Пријаве се подносе на горенаведену 
адресу, у року од 8 дана од објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће 
се разматрати.

ПОЖАРEВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“

12000 Пожаревац, Војске Југославије 18

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2019. 

године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, средње образо-
вање; завршен програм обуке за педагошке асис-
тенте. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
приложи попуњен пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, нау-
ке 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); одштампан доставити школи, 
заједно са потребном документацијом у коју спа-
да: оверен препис/фотокопија дипломе о стеченој 
стручној спреми (у њеном недостатку - уверење); 
потписана биографија кандидата; сертификат о 
завршеном програму обуке за педагошке асистен-
те; уверење о држављанству (оверен препис/фото-
копију); извод из матичне књиге рођених (оверен 
препис/фотокопију); доказ о познавању језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад (уко-
лико је неопходан); потврду о познавању ромског 
језика; уверење о неосуђиваности 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 родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; лекарско уверење (уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима доставља се пре закључења уго-
вора о раду). Непотпуне и неблаговремене пријаве 
се неће узети у разматрање. Уверења не могу да 
буду старија од 6 месеци. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана званичног објављивања. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ” 

12316 Крепољин, Цара Лазара 84
тел./факс: 012/7642-190
www.oskrepoljin.edu.rs
e-mail: oskrep@ptt.rs

Наставник хемије
са 30% радног ангажовања, на 

одређено време до повратка 
запослене са функције директора у 

првом мандату

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове про-
писане 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 осно-
вама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/18 др. закон) и у скла-
ду са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Службени гласник РС“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17 и 3/17), за радно место настав-
ник хемије; да има психичку, 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 основама сис-
тема образовања и васпитања; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 

Наука и образовање
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Кандидати попуњавају пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја у делу 
„Ново на сајту”, и уз одштампан пријавни формулар 
достављају школи следећу документацију: овере-
ну фотокопију дипломе; уверење о држављанству 
(оригинал или оверену фотокопију); извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или оверену фотоко-
пију); доказ о знању српског језика и језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад у школи се 
доставља само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику или на језику на 
којем се остварује образовно-васпитни рад; доказ да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (уверење издаје МУП); уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. У поступ-
ку одлучивања о избору наставника и стручног 
сарадника Конкурсна комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос из чла-
на 139 Закона, у року од осам дана од дана истека 
рока за пријем пријава. Кандидати који су изабра-
ни 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 проце-
на способности (у периоду од 6 месеци пре исте-
ка 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 психолошке 
процене способности за рад са децом и ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидати-
ма 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 „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
разматране. Пријаве се достављају на адресу шко-
ле, са напоменом „За конкурс“. Контакт телефон: 
012/764-2190.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”

12000 Пожаревац, VI личке дивизије 32

Директор
за мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове про-
писане члановима 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/2007 и 27/2018 - др. закон), однос-
но: да има одговарајуће образовање из чл. 140 ст. 1 
и 2 наведеног закона за наставника те врсте школе 
и подручја рада, педагога и психолога стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске 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 интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целину 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; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђиван 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 мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање. као и да против кандидата није 
покренута истрага нити подигнута оптужница; да 
није правноснажно осуђен за привредни преступ 
у вршењу раније дужности; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад; да има 
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника; 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 установе (без овог 
услова пријава се неће сматрати непотпуном већ ће 
кандидат који буде изабран бити дужан да у закон-
ском року положи овај испит).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обаве-
зи да приложи: оверену копију дипломе о стеченом 
одговарајућем високом образовању; оверену копију 
документа о положеном испиту за лиценцу, однос-
но стручном испиту; оригинал или оверену копију 
потврде о радном стажу са најмање осам година 
рада у области образовања - не старије од 6 месе-
ци (кандидат који није у радном односу доставља 
оверену копију радне књижице); оригинал или 
оверену копију уверења надлежног суда да против 
кандидата није покренут кривични поступак, донета 
наредба о спровођењу истраге, покренута оптужни-
ца или донето решење о одређивању притвора - не 
старије од 6 месеци; оригинал или оверена копија 
уверења да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за наведена кривична дела из чл. 139 ст. 
1 т. 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања - не старије од 6 месеци; уверење привред-
ног суда да кандидат није осуђиван за привредни 
преступ у вршењу раније дужности; оригинал или 
оверену копију уверења о државњанству - не ста-
рије од 6 месеци; оригинал или оверену копију изво-
да из матичне књиге рођених - оверена копија не 
старија од 6 месеци; доказ у форми оверене копије 
за кандидата који је обављао или обавља функцију 
директора школе о резултату стручно-педагошког 
надзора школе и оцену спољашњег вредновања; 
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима 
(доставља кандидат који је изабран, непосредно пре 
закључења уговора о уређивању међусобних пра-
ва, обавеза и одговорности); доказ о знању српског 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад 
доставља кандидат који одговарајуће образовање 
није стекао на српском језику; кандидат попуњава 
пријавни формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете науке и технолошког раз-
воја и доставља га одштампаног уз осталу докумен-
тацију. Уз пријаву на конкурс кандидат доставља и 
краћу биогрфију са прегледом кретања у служби 
као и предлогом програма рада директора за наред-
ни мандатни период. Кандидат за директора школе 
који нема положен испит за директора, за случај да 
буде изабран дужан је да овај испит положи у року 
од две године од ступања на дужност. Кандидат је 
дужан да комплетну конкурсну документацију дос-
тави на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс 
за директора школе“. Пријаве се могу доставити 
поштом или лично у секретаријат школе. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање. Све информације могу се доби-
ти на телефон 012/226-422, сваког радног дана од 
8.00 до 14.00 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ” 

12254 Раброво, Светог Саве бб 

Наставник разредне наставе
за рад у подручној школи у Мустапићу, 

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове про-
писане чл. 139, 140 и 142 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/2018 - др.закони) и то: одговарајуће 
образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони), као 
и у складу са Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник” 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/2017 и 3/2017) 
за рад на радном месту наставника разредне наста-
ве; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична 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 и да зна српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад. У скла-
ду са чланом 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, кандидат мора да има обра-
зовање 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 пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина и 
6 бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати дос-
тављају следећу документацију: извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фотоко-
пију); уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверену фотокопију) - не старије од 
6 месеци; оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; доказ о поседовању образовања из 
психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на (потврду високошколске установе о броју бодова, 
доказ о положеном испиту за лиценцу или доказ о 
положеним испитима из педагогије и психологије); 
уверење МУП-а из казнене евиденције; доказ о 
знању језика на којем се изводи образовно-васпит-
ни рад у школи се доставља уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику; доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима изабрани кан-
диадат ће доставити пре закључења уговора о раду 
(лекарско уверење). Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. 
Пријаве слати на адресу школе, са назнаком „За 
конкурс”. Контакт телефон: 012/885-120.

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање
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ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛИСАВ НИКОЛИЋ“

12313 Божевац

Наставник физичког васпитања
са 80% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописа-
них чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017), треба да 
има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС“, бр. 88/2017), као и Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник 
РС - Просветни гласник” 11/2012,15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016. 2/2017 и 3/2017). Правилником је 
прописано да наставу и друге облике образовно-вас-
питног рада у предметној настави може да изводи 
лице које је стекло високо образовање на радном 
месту наставник физичког васпитања, и то: профе-
сор физичког васпитања, професор физичке култу-
ре, дипломирани педагог физичке културе, професор 
физичког васпитања - дипломирани тренер са наз-
наком спортске гране, професор физичког васпи-
тања - дипломирани организатор спортске рекреа-
ције, професор физичког васпитања - дипломирани 
кинезитерапеут, дипломирани професор физичког 
васпитања и спорта, мастер професр физичког вас-
питања и спорта,  мастер професр физичког васпи-
тања и кинезитерапије, професор физичког васпи-
тања и спорта, мастер физичког васпитања и спорта, 
професор спорта и физичког васпитања, професор 
спорта и физичке културе. Кандидат треба да има и 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, да има држављанство Репу-
блике Србије, да није осуђиван правоснажном пре-
судом 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање, да зна српски језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
попуњавају формулар за пријаву на конкурс који је 
објављен на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја РС и 
одштампани пријавни формулар заједно са потреб-
ном документацијом достављају школи. Кандидати уз 
пријавни формулар прилажу: оригинал или оверену 
фотокопију дипломе или уверења о стеченом обра-
зовању, оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству (не старије од 6 месеци), уверење или 
потврду о неосуђиваности за горенаведена кривична 
дела и да није утврђено дискриминаторно понашање 
које издаје надлежна полицијска управа; кандидати 
који образовање нису стекли на српском језику дос-
тављју и доказ да познају језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Пријава на конкурс треба 
да садржи и податке о кандидату (име и презиме, 
адреса пребивалишта или боравишта, контакт теле-
фон), радно место на које кандидат конкурише. Кан-
дидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени 
на психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши Национална служба за запо-
шљавање. Кандидат који буде изабран, пре закљу-
чења уговора о раду доставља уверење о здравстве-
ној способности, не старије од шест месеци. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“, на адресу школе. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријаве слати на адресу: Основна шко-
ла „Милисав Николић“, 12313 Божевац, телефон: 
012/281-145 и 012/281-146.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВО ЛОЛА РИБАР”
12220 Велико Градиште
Др Бошка Вребалова 1а

e-mail: osilrvg.direktor@gmail.com
тел./факс: 012/7662-132

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2019. 

године

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа утврђених у члану 24 став 1 Закона 
о раду („Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС и 113/17), 
кандидат мора да испуњава и посебне услове 
прописане чланом 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник 
РС” бр. 88/17 и 27/18 - др. закони) и Правилником 
о програму обуке за педагошког асистента и то: 
одговарајуће образовање - средње образовање, 
завршен програм обуке за педагошке асистенте; 
да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад; да познаје ромски језик. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја. Формулар је доступан у делу 
“Ново на сајту”, на адреси: http://www.mpn.gov.
rs/wpcontent/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA 
-KONKURISANjE.doc), а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати дос-
тављају следећу документацију: потписану био-
графију кандидата; извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверену фотокопију); уверење 
о држављанству Републике Србије (оригинал или 
оверену фотокопију); оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом средњем образовању (у њеном 
недостатку уверење); сертификат о завршеном 
програму обуке за педагошке асистенте; уверење 
МУП-а из казнене евиденције, доказ о неосуђива-
ности (оригинал или оверена фотокопија); доказ 
о знању језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад у школи се доставља уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на том језику; 
потврду о познавању ромског језика; доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима изабра-
ни кандидат ће доставити пре закључења угово-
ра о раду (лекарско уверење). Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање, као ни копије докумената 
које нису оверене од стране надлежног органа. 
Пријаве слати на адресу школе: Основна школа 
„Иво Лола Рибар”, Др Бошка Вребалова 1а, 12220 
Велико Градиште, са назнаком „За конкурс”. Кон-
такт телефон: 012/7662-132.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

12000 Пожаревац, Моравска 2

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

године, 31.08.2019. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, сагласно чл. 
139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања, следеће услове: 1) да има одговарајуће 
образовање прописано Законом и Правилником о 
програму обуке за педагошког асистента; 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Услови из става 1 овог члана доказују се прили-
ком пријема у радни однос и проверавају се током 
рада. Докази о испуњености услова из става 1 тач-
ке 1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана при-
бавља се пре закључења уговора о раду. У поступку 
избора педагошког асистента, прибавља се миш-
љење надлежног органа јединице локалне самоу-
праве. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, а потребну документацију, у овереној копији, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Пријаве и приложена доку-
ментација се не враћају. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Прија-
ве слати на адресу: Основна школа „Вук Караџић“ 
Пожаревац, Моравска 2.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

12305 Мелница
тел. 012/348-570

Наставник музичке културе за 
50% радног времена и наставник 

изборног предмета хор и оркестар за 
10% радног времена

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана 

Кувар
за 60% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати за наставника музичке култу-
ре и изборног предмета хор и оркестар треба да 
испуњавају следеће услове: да поседују одгова-
рајуће образовање из члана 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, Правилника 
о врсти стручне спреме наставника, васпитача и 
стручних сарадника у основној школи - за предмет 
музичка култура („Сл. гл. РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016 и 
2/2017) и Правилника о изменама и допунама Пра-
вилника о врсти образовања наставника који изво-
де образовно-васпитни рад из изборних предмета у 
основној школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник РС”, 
бр. 10/2016). Кандидати за кувара треба да поседу-
ју II или III степен стручне спреме куварске струке. 

Наука и образовање
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Кандидати треба да испуњавају услове прописане 
чланом 139 став 1 тачка 1), 2), 3), 4) и 5) Закона 
о основама система образовања и васпитања. У 
радни однос у установи може да буде примљено 
лице, под условима прописаним законом и то ако: 
1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) да није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на 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 родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не 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, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) има држављан-
ство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Дока-
зи о испуњености услова из става 1 тач. 1), 3) 4) и 
5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из 
тачке 2) прибавља се пре закључивања уговора о 
раду. Кандидати попуњавају формулар на званич-
ној страници Министарства, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају установи. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса.

СМЕДЕРЕВО

ОШ „СВЕТИ САВА“
11320 Велика Плана

Булевар деспота Стефана 40
тел. 026/516-021

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Директор школе може да буде лице које 
испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17 и 
27/18 - др. закони), односно: 1) да има одговарајуће 
образовање; 2) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са 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 кривич-
на 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 кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад; 6) да је стекао одговарајуће висо-
ко образовање: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: на студијама 
другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета; 
студијама другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука, 
уз чега мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; 7) поседовање дозволе за 
рад (лиценце) наставника или стручног сарадника; 
8) обуку и положен испит за директора установе и 

најмање осам година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања (кандидат који не поседује 
лиценцу за директора установе може бити изабран, 
али ће бити дужан да испит за директора установе 
положи у року од две године од дана ступања на 
дужност). Изузетно, ако се на конкурс не пријави 
ниједан кандидат са одговарајућим образовањем 
из члана 140 став 1 и 2 наведеног Закона, дужност 
директора школе може да обавља лице: које има 
одговарајуће образовање из члана 140 став 3 Зако-
на - стечено одговарајуће високо образовање на 
студијама првог степена (основне академске, однос-
но струковне и специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од три године или више образо-
вање - за наставника те врсте школе, дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку 
и положен испит за директора школе и најмање 
десет година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да достави следеће: попуњен пријавни формулар 
објављен на званичној интернет страници Минис-
тарства; доказ о држављанству Републике Србије 
(уверење о држављанству не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених са холограмом; 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; оверен пре-
пис или оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; 
оригинал или оверену фотокопију доказа да није 
осуђиван за наведена кривична дела, прописана 
чланом 139 став 1 тачка 3) Закона и о непостојању 
дискриминаторног понашања (не старије од 6 месе-
ци); доказ о знању језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику); потврду о 
радном стажу на пословима образовања и васпи-
тања; оригинал или оверену фотокопију уверења 
надлежног суда да против њега није покренут 
кривични поступак, донета наредба о спровођењу 
истраге, подигнута оптужница или донето решење 
о одређивању притвора (не старије од 6 месеци); 
преглед кретања у служби са биографским пода-
цима (радна биографија) са предлогом програма 
рада директора школе; доказе о својим стручним, 
организационим, педагошким и другим способнос-
тима; оригинал или оверену фотокопију лекарског 
уверења од стране надлежне здравствене устано-
ве. Фотокопије докумената коју нису оверену од 
надлежног органа неће се узимати у обзир. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматра-
ти. Попуњен пријавни формулар са одговарајућим 
доказима (документацијом), подноси се у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“, на горенаведену адресу, са назнаком 
„Конкурс за избор директора школе” или доставити 
лично. Министар у року од 30 дана од дана пријема 
документације коју му је доставио Школски одбор 
врши избор директора установе и доноси решење 
о његовом именовању, о чему обавештава лица 
која су се пријавила на конкурс. Особа за информа-
ције о конкурсу за избор директора школе је Сузана 
Ристић, секретар школе, телефон: 026/516-021. 

СОМБОР

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“
25000 Сомбор, Трг цара Лазара 9

тел. 025/412-364

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Лица треба да испуњавају следеће усло-
ве: прописане чл. 139 и 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закони). 
Одговарајуће високо образовање из чл. 140 став 1 
и 2 Закона о основама система образовања и васпи-

тања за наставника и стручног сарадника (настав-
ник и стручни сарадник јесте лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање: (1) на студија-
ма 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 интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; (2) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. Лице под тачком (1) подтачка 
2) мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; да има дозволу 
за рад наставника или стручног сарадника; обуку и 
положен испит за директора установе; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на 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 родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не 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, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. Изузет-
но, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат 
са одговарајућим образовањем из чл. 140 ст. 1 и 2. 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања, за директора школе може бити изабрано лице 
које, уз испуњеност горе наведених услова, има 
одговарајуће образовање из чл. 140 став 3 Закона 
о оснаовама система образовања и васпитања, то 
јест високо образовање стечено на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије) или на студија-
ма у трајању од три године или више образовање за 
наставника те врсте школе, дозволу за рад настав-
ника 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. Изабра-
ни директор који нема положен испит за директо-
ра, дужан је да га положи у року до две године од 
дана ступања на дужност. Директору који не поло-
жи испит за директора у року од две године од дана 
ступања на дужност, престаје дужност директо-
ра. Уз пријаву на конкурс кандидати за директора 
школе подносе следећу документацију: биографске 
податке, односно радну биографију; оверену фото-
копију дипломе о завршеном одговарајућем образо-
вању из чл. 140 став 1 (изузетно и став 3) Закона 
о основама система образовања и васпитања; ове-
рену фотокопију документа о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту; оверену фото-
копију уверења о положеном испиту за директора 
установе уколико га поседује (пријава ће се смат-
рати потпуном и уколико кандидат нема положен 
испит за директора установе); оригинал или овере-
ну фотокопију уверења да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма (може и из досијеа, тј. старо, а пре закључења 
уговора о међусобним правима и обавезама доста-
виће се ново лекарско уверење); оригинал или ове-
рену фотокопију доказа о најмање 8 година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања (потврде, 
решења, уговори или други акти којима се доказује 
на којим пословима, са којом стручном спремом и 
у ком временском периоду је стечено радно иску-
ство); оригинал или оверену фотокопију уверења 
из основног суда да против кандидата није покренут 
кривични поступак, донета наредба о спровођењу 
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истраге, покренута оптужница или донето решење 
о одређивању притвора, не старије од 30 дана; ори-
гинал или оверену фотокопију доказа да кандидат 
није осуђиван за кривична дела прописана из чла-
на 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања од МУП-а, не старије од 30 
дана; оригинал или оверену фотокопију доказа да 
кандидат није осуђиван за кривична дела прописана 
из члана 139 став 1, тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања од МУП-а, не старије 
од 30 дана; уверење о неосуђиваности Привред-
ног суда да није правоснажно осуђен за привредни 
преступ у вршењу раније дужности, не старије од 
30 дана; оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци од дана достављања пријаве на конкурс); 
извод из матичне књиге рођених, оригинал; доказ 
о знању српског језика (уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на том језику) - оверену фото-
копију дипломе о стеченом средњем, вишем или 
високом образовању на језику на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; оверену фотокопију или 
оригинал доказа о резултату стручно- педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања 
(ако се пријављује лице које је претходно обавља-
ло дужност директора). Пријаве се достављају на 
адресу школе, са назнаком „Конкурс за директора 
школе“. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија неће 
разматрати. Пријава се сматра потпуном уколико 
садржи све доказе којима се потврђује испуњеност 
услова за избор директора прописаних чл. 139 и чл. 
140 став 1 и 2, а изузетно и став 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања, а који су у кон-
курсу наведени у делу услови за избор директора.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„МИЛЕНКО ВЕРКИЋ НЕША“

22410 Пећинци, Школска 8а
022/2436-146

Наставник економске групе 
предмета

на одређено време ради замене 
одсутне запослене преко 60 дана, до 
повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у 
складу са чланом 140 став 1 тачке 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018) 
и стечен стручни назив: дипломирани економис-
та, на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, мас-
тер економиста, на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), 
уз претходно завршене студије првог степена - 
основне академске студије у области економије, 
по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године. Кандидат треба да 
испуњава услове из чл. 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, и то да: 1) 
има одговарајуће образовање (предвиђено Пра-
вилником о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада Економија, 
право и администрација, „Службени гласник РС“, 
бр. 16/2015-177, 11/2016-545 и 2/2017-5); 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 

родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них 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) зна српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад.

Наставник машинске групе предмета
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
до повратка радника са функције 

директора школе

УСЛОВИ: oдговарајуће високо образовање у скла-
ду са чланом 140 став 1 тачка 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018) и стечен 
стручни назив: дипломирани инжењер машин-
ства, на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не, мастер машинства, на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне 
студије), уз претходно завршене студије првог 
степена-основне академске студије у области 
машинства, по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године. Кан-
дидат за радно место наставника машинске групе 
предмета треба да испуњава услове из чл. 139 и 
140 Закона о основама система образовања и вас-
питања, и то да: 1) има одговарајуће образовање 
(предвиђено Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у под-
ручју рада Машинство и обрада метала, „Служ-
бени гласник РС“, бр. 16/2015, 11/2016, 13/2016, 
2/2017, 3/2017, 8/2017 и 4/2018); 2) има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них 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 дискриминатор-
но понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преузима 
са сајта Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, кандидати достављају потребну 
документацију, у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса, лично или на горенаведену адресу. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија именована 
решењем од стране директора школе. Уз пријаву 
кандидати треба да доставе оверене преписе: 
дипломе о стручној спреми, уверење - потврду о 
неосуђиваности, уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених. Потврда високошкол-
ске установе којом се потврђује да кандидат има 
образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
и психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова или ове-
рени документ да је у току студија положио испи-
те из педагогије и психологије или је положио 
сручни испит, односно испит за лиценцу. Доказ о 
испуњености услова из тачке 2 ове прибавља кан-

дидат пре закључења уговора о раду, а под тач-
ком 5 доказ се доставља уз пријаву случају да је 
одговарајуће образовање стечено ван територије 
Републике Србије. Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор, биће упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима у 
Националну службу за запошљавање у Сремској 
Митровици. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
се неће разматрати. Одлука о избору кандидата 
ће бити донета у законском року.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА”

22410 Пећинци, Школска 8
тел. 022/2436-166

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 
2018/2019, односно до 31.08.2019. 

године

УСЛОВИ: најмање четврти степен стручне спре-
ме, завршен програм обуке за педагошког асис-
тента по програму обуке Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, кандидат треба да 
испуњава услове прописане чл. 139 и 141 став 
8 Закона о основама система образовања и вас-
питања, и то: да има одговарајуће образовање 
у складу са чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон) и Правилником 
о програму обуке за педагошког асистента („Сл. 
гласник РС”, бр. 11/2010); да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело из члана 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик и језик на ком 
се остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар који се налази на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете и уз попуњен и 
одштампан пријавни формулар достављају шко-
ли следећу документацију: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; доказ о заврше-
ном програму обуке за педагошког асистента по 
програму Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја; уверење о држављанству Репу-
блике Србије; извод из матичне књиге рођених; 
доказ о знању српског језика доставља се само 
уколико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику; доказ да кандидат није осуђи-
ван 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; краћу биографију. Уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности  за рад са децом и ученицима доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити разматране. Пријаве се достављају на 
адресу школе.

Наука и образовање
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СУБОТИЦА

УСТАНОВА СТУДЕНТСКОГ 
СТАНДАРДА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР 

СУБОТИЦА
24000 Суботица, Сегедински пут 11

тел. 064/864-91-61

Помоћни радник у кухињи
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: било који степен стручне спреме у било 
ком занимању, без обзира на радно искуство.

Пекар
на одређено време 3 месеца

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

ОСТАЛО: Рад у сменама. Јављање кандидата на 
телефон или лично на адресу послодавца, сваки 
радни дан од 10 до 14 часова. Оглас остаје отворен 
до 31.12.2018. године.

ЕКОНОМСКА СРЕДЊА ШКОЛА
”БОСА МИЛИЋЕВИЋ”

24000 Суботица, Ђуре Ђаковића 21

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове про-
писане чл. 122, чл. 139 и чл. 140 став 1 и 2 Зако-
на о основама образовања и васпитања и чл. 2-7 
Правилника о ближим условима за избор директора 
установа образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, 
бр. 108/2015), а то су: одговарајуће високо образо-
вање из члана 140 став 1 и 2 Закона: на студија-
ма 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 интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука (лице које има завршене 
ове студије другог степена, мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета); на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, за наставника средње стручне школе у 
подручја рада економија, право и администрација/
трговина, угоститељство и туризам; педагога и пси-
холога; дозвола за рад (положен стручни испит) за 
наставника, васпитача или стручног сарадника, да 
је савладао обуку и да има положен испит за дирек-
тора установе, да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима (као дирек-
тор), да није осуђиван 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 мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, држављанство Републике Србије, да 
зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад, да има најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања. Канди-
дат за директора установе образовања и васпитања 

не може да буде лице које је правноснажно осуђено 
за привредни преступ у вршењу раније дужности. 
Додатни услови (нису обавезни, али су пожељни): 
познавање мађарског језика и возачка дозвола Б 
категорије. Правилником о ближим условима за 
избор директора установа образовања и васпитања 
прописано је да предност за избор директора уста-
нове образовања и васпитања има кандидат који је 
стекао неко од звања према прописима из области 
образовања. Правилником о ближим условима за 
избор директора установа образовања и васпитања 
прописано је да кандидат за директора установе 
образовања и васпитања не може да оствари пред-
ност приликом избора ако је у току избора утврђено 
да је против њега покренут кривични поступак доно-
шењем наредбе о спровођењу истраге, потврђи-
вањем оптужнице којој није претходила истрага 
или доношењем решења о одређивању притвора 
пре подношења оптужног предлога - за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примање 
мита или давање мита и друга кривична дела про-
тив службене дужности, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на кон-
курс достави: оверену копију доказа о стеченом 
одговарајућем високом образовању у складу с чл. 
140 Закона, оверену копију доказа о дозволи за рад 
наставника или стручног сарадника, доказ о радном 
стажу у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања, 
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима, уверење 
да лице није осуђивано, у складу са чл. 139 став 1 
тачка 3 Закона,  оригинал или оверена копија уве-
рења Привредног суда да није правоснажно осуђен 
за привредни преступ у вршењу раније дужности, 
не старије од 30 дана, оригинал или оверена копија 
уверења Основног суда да против њега није покре-
нут кривични поступак доношењем наредбе о спро-
вођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој 
није претходила истрага или доношењем решења 
о одређивању притвора пре подношења оптужног 
предлога -за кривична дела одређена у чл. 7 став 
4 Правилника о ближим условима за избор дирек-
тора установа образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС“ бр. 108/2015) не старије од 30 дана, ори-
гинал или оверену копију извода из матичне књиге 
рођених - достављају лица која су променила пре-
зиме или име након издавања дипломе о стеченом 
образовању, оригинал или оверену копију уверења 
о држављанству Републике Србије, не старије од 6 
месеци, оверену копију доказа да зна српски језик 
(оверена копија дипломе о завршеној средњој шко-
ли, вишој школи или факултету на српском језику 
или уверење о положеном испиту из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе), 
оверену копију доказа о резултатима стручно-пе-
дагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања - достављају лица која су претходно 
обављала дужност директора, биографију са крат-
ким прегледом радних ангажовања, предлог про-
грама рада директора школе. У складу са чл. 123 
став 14 Закона кандидат може да достави и ориги-
нал или оверену копију доказа о резултату струч-
но-педагошког надзора у раду (извештај просветног 
саветника). Директор школе се именује на период 
од 4 године. Изабрани директор који нема положен 
испит за директора, дужан је да га положи у року 
до две године од дана ступања на дужност. Дирек-
тору који не положи испит за директора у року од 
две године од дана ступања на дужност престаје 
дужност директора. Копије доказа које се подно-
се при конкурисању за избор директора оверавају 
се од стране надлежног органа, у супротном, неће 
се узети у разматрање. Уколико је кандидат сте-
као одговарајуће високо образовање из члана 140. 
став 1. и 2. Закона на српском језику, сматра се да је 
достављањем овог доказа, доставио и доказ да зна 
српски језик. Рок за пријављивање на конкурс је 15 

дана од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Достављена документација се не враћа кандидати-
ма након завршетка конкурса. Пријаве доставити на 
адресу: Економска средња школа „Боса Милићевић” 
(са назнаком “Конкурс за избор директора“), 24000 
Суботица, Ђуре Ђаковића 21.

ОШ „СОЊА МАРИНКОВИЋ“
24000 Суботица, Јо Лајоша 78

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана, 
за рад у одељењима на српском 

наставном језику

УСЛОВИ: високо образовање, професор разредне 
наставе; професор педагогије са претходно завр-
шеном педагошком академијом или учитељском 
школом; професор разредне наставе и енглеског 
језика за основну школу; мастер учитељ; дипломи-
рани учитељ - мастер; професор разредне наставе и 
ликовне културе за основну школу. Кандидат треба 
да има одговарајуће образовање прописано чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018 
- др. закон) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр.11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,11/20162/2017, 
3/2017 и 13/2018); да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђиван 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 мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије и да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Наставник мора 
да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина 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, однос-
но испит за лиценцу, сматра се да има напред наве-
дено образовање. Образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина наставник је 
обавезан да стекне у року од једне, а највише две 
године од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу. На основу члана 141 
став 7 Закона о основама система образовања и вас-
питања, послове наставника и стручног сарадника 
може да обавља лице које је стекло средње, више 
или високо образовање на језику на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад или је положило испит 
из тог језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
приложи: оверен препис/фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, доказ да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова (оригинал или оверена фотоко-
пија потврде - уверења високошколске установе о 
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броју остварених бодова, односно положеним испи-
тима из педагогије и психологије или оверена 
фотокопија уверења о положеном стручном испи-
ту или испиту за лиценцу), за оне кандидате који 
то поседују; доказ из казнене евиденције МУП-а да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (оригинал или оверена фотоко-
пија) и уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверена фотокопија). Доказ о знању 
српског језика на којем се остварује образовно-вас-
питни рад доставља само кандидат који одгова-
рајуће образовање није стекао на српском језику, а 
доказује се потврдом високошколске установе да је 
кандидат положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе (ори-
гинал или оверена фотокопија). Лекарско уверење 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима кандидат подноси пре 
закључења уговора о раду. Психолошку процену 
способности кандидата за рад са децом и ученици-
ма извршиће Национална служба за запошљавање 
применом стандардизованих поступака. У складу 
са чланом 154 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним формуларом достављају 
школи. Пријаве на конкурс слати на горенаведену 
адресу. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ХУЊАДИ ЈАНОШ“

24220 Чантавир, Трг слободе 2
тел. 024/782-025

Педагошки асистент

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом 
о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - ОУС и 113/17), кандидат 
треба да испуњава услове прописане чланом 139 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања: да има одговарајуће образовање - IV степен 
стручне спреме, савладан програм обуке за педа-
гошког асистента прописан од стране Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, тј. завршен 
програм обуке за педагошког асистента; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична 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 језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад - српски и мађарски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: био-
графију, попуњен пријавни формулар на званич-
ној страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја - www.mpn.gov.rs, оригинал 
или оверену фотокопија дипломе, оригинал или 

оверену фотокопију документа којим се доказује 
савладан програм обуке за педагошког асистента 
(уводни модул), уверење из казнене евиденције 
МУП-а о некажњавању, доказ о знању језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад, у скла-
ду са чланом 141 став 7 Закона (да је кандидат 
стекао средње, више или високо образовање на 
језику на коме се остварује образовно-васпитни 
рад или је положио испит из тог језика по програ-
му високошколске установе), доказ о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених. Кандидати 
чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које су 
приложени сви докази и који испуњавању услове 
за оглашено радно место, упућују се на проверу 
психофизичких способности за рад са децом и 
ученицима, коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака, о чему ће кандидати бити обавеште-
ни на адресе наведену у својим пријавама. Разго-
вор са кандидатима ће се обавити у просторијама 
школе, с тим што ће кандидати о датуму и вре-
мену бити обавештени на контакт телефон који 
су навели у својим пријавама. У складу са чла-
ном 155 став 7 Закона, установа у поступку избо-
ра педагошког асистента прибавља мишљење 
надлежног органа јединице локалне самоуправе. 
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученици-
ма изабрани кандидат подноси пре закључивања 
уговора о раду. Пријаву са доказима о испуња-
вању услова за заснивање радног односа за наве-
дено радно место, са биографијом, доставити на 
адресу школе. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити узете у разматрање. Информације о конкур-
су могу се добити у секретаријату школе, путем 
телефона: 024/782-025.

ШАБАЦ

МАЧВАНСКА СРЕДЊА ШКОЛА 
БОГАТИЋ

15350 Богатић, Јанка Веселиновића 1
тел. 015/7786-412, факс: 015/7786-202

e-mail: srednjabogatic@gmail.com

1) Наставник српског језика и 
књижевности

на одређено време до повратка 
запослене са боловања, а најдуже до 

31.08.2019. године

2) Наставник српског језика и 
књижевности

са 60% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2019. године

3) Наставник математике
са 165% радног времена, на одређено 

време до 31.08.2019. године
2 извршиоца

4) Наставник ветеринарске групе 
предмета

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

5) Наставник у подручју рада 
Машинство и обрада метала и 

саобраћај
са 90% радног времена, на одређено 

време до 31.08.2019. године

6) Возач моторних возила - 
инструктор Б категорије, наставник 

практичне наставе
на одређено време до 31.08.2019. 

године

7) Наставник саобраћајне групе 
предмета

на одређено време до 31.08.2019. 
године

8) Наставник у подручју рада 
Трговина, угоститељство и туризам, 

област Куварство
са 270% радног времена, на одређено 

време до 31.08.2019. године
3 извршиоца

9) Наставник психологије
са 10% радног времена, на одређено 

време до 31.08.2019. године

10) Стучни сарадник психолог
са 50% радног времена, на одређено 

време до 31.08.2019. године

11) Наставник физичког васпитања
са 110% радног времена, на одређено 

време до 31.08.2019. године
2 извршиоца

12) Наставник здравствене културе
са 10% радног времена, на одређено 

време до 31.08.2019. године

13) Наставник ликовне културе
са 15% радног времена, на одређено 

време до 31.08.2019. године

14) Наставник енглеског језика и 
књижевности

са 10% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2019. године

15) Наставник уставног и 
привредног права

са 10% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2019. године

16) Техничар за одржавање 
информационих система и 

технологија
са 50% радног времена, на одређено 

време до 31.08.2019. године

УСЛОВИ: Кандидати за радна места од 1 до 15 
треба: 1) да имају одговарајуће високо образо-
вање или друго одговарајуће образовање у скла-
ду са чл. 140 и 141 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017 и 27/2018) и Правилника о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и сарад-
ника у настави у стручним школама, осим канди-
дата под редним бројем 16, за које је потребно 
завршено одговарајуће средње образовање; 2) 
да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење о томе као доказ доставља кандидат који 
буде изабран, пре закључења уговора о раду); 3) 
да нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, 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 про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да имају држављанство Републике Србије; 5) 
да знају српски и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад

Наука и образовање
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ОСТАЛО: Кандидати достављају следећу докумен-
тацију: пријаву за конкурс; оверену копију дипломе; 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); 
уверење да нису осуђивани правноснажном пре-
судом 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њих није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање. Кандидати од 1 до 15 који буду 
изабрани у ужи избор, упућују се психолошку про-
цену способности за рад са ученицима коју ће оба-
вити надлежна служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака. Кандидати ће о про-
вери бити обавештени телефонским путем. Након 
истека рока за достављање пријава није могуће 
достављање доказа о испуњености услова. Школа 
није у обавези да враћа конкурсну документацију. 
У складу са чланом 154 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају 
установи. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће разматрати. Пријаве послати у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса, на горенаведену 
адресу.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ШАБАЦ
15000 Шабац, Бањичких жртава 2

Наставник предметне наставе 
рачунарства и информатике

на одређено време до повратка на 
рад запослене која користи право 

на породиљско боловање и право на 
одсуство са рада због неге детета

УСЛОВИ: 1) стечено одговарајуће високо образо-
вање у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС“ бр. 88/2017): на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академ-
ске студије или специјалистичке струковне студије); 
на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; испуње-
ност услова у складу са Правилником о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у средњој стручној школи и поседо-
вање образовања из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова; 2) 
психичка, физичка и здравствена способност за рад 
са децом и ученицима; 3) неосуђиваност у складу са 
чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 88/2017), а то је непостојање правоснажне 
пресуде за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и да за 
кандидата није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) држављанство Репу-
блике Србије; 5) познавање српског језика и језика 
на којем остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се може пре-
узети са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја РС, канди-
дат подноси доказ о степену и врсти образовања, 
уверење о држављанству и доказ о неосуђиваности. 
Доказ о психофизичкој способности кандидата при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Сва доку-
мента кандидати прилажу као оверене копије или у 
оригиналу, а неблаговремене и непотпуне пријаве 
комисија неће разматрати. Пријаве са потребном 
документацијом се достављају у конкурсном року 
од 8 дана од дана објављивања, на горенаведену 
адресу.

УЖИЦЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН ЧОЛОВИЋ“

31230 Ариље, Браће Михаиловић 8
тел. 031/891-953, 891-341, 896-701

e-mail: snezana.jojic@yahoo.com

Наставник немачког језика
на одређено време до повратка 

запослене са боловања

УСЛОВИ: VII степен, професор немачког језика 
(немачки може бити и други језик), без обзира на 
радно искуство; немачки језик - виши или конвер-
зацијски ниво. Обезбеђен превоз до 50 км, дужина 
радног времена - 22 сата недељно (56%), могућност 
допуњавања норме у другој школи у Ариљу, рад у 
сменама. Трајање конкурса: до попуне. Лица за кон-
такт: Снежана Јојић, Божидар Стојић, Мира Бјекић.

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У УЖИЦУ
31000 Ужице, Трг Светог Саве 36

тел. 031/521-952

Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Методика наставе 

ликовне културе и ликовног 
васпитања

на одређено време од 3 године, са 
могућношћу продужења за још 3 

године 

УСЛОВИ: студент докторских студија из одгова-
рајуће области који је сваки од претходних нивоа 
студија завршио са просечном најмање 8 и који 
показује смисао за наставни рад. Факултет под 
истим условима може изабрати у звање асистента и 
магистра наука, односно магистра уметности, коме 
је прихваћена тема докторске дисертације. Посеб-
ни услови: прописани су чланом 98 став 4 статута 
факултета. Општи предуслов: кандидати морају 
да испуњавају општи предуслов у погледу неос-
уђиваности утврђен чл. 72 ст. 4 Закона о високом 
образовању и чл. 124е ст. 1 Статута Универзитета у 
Крагујевцу и чл. 89. Статута Педагошког факултета 
у Ужицу. Кандидати уз пријаву достављају: биогра-
фију, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, потврду надлежног органа (поли-
цијске управе) да кандидат није осуђиван за кри-
вична дела прописана чл. 72 ст. 4 Закона о високом 
образовању и чл. 124е ст. 1 Статута Универзитета 
у Крагујевцу; уверење суда да против кандидата 
није покренута истрага и да није подигнута оптуж-
ница; оверене фотокопије диплома или уверења 
о претходно завршеним нивоима студија; списак 
стручних и научних публикација; друге доказе који-
ма се доказује испуњење прописаних услова. Прав-
новаљану конкурсну документацију са доказима о 
испуњености услова конкурса, кандидати су оба-
везни да доставе и у електронској форми (на CD). 
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати. Пријаве са докумен-
тима са назнаком „За конкурс“, доставити на адресу: 
Педагошки факултет у Ужицу, Трг Светог Саве 36.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА УЖИЦЕ

31000 Ужице, Трг Светог Саве 34

Наставник у звање професора 
струковних студија за уже научне 

области Менаџмент и бизнис и 
Економске науке

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив 
доктора наука из области за коју се бира, завршен 
економски факултет, објављени научни, односно 
стручни радови у научним часописима или збор-
ницима са рецензијама, најмање пет референци из 
области за коју се бира, педагошко искуство у висо-
ком образовању. Кандидати уз пријаву на конкурс 
подносе биографију, оверену фотокопију дипломе 
о стеченом докторату и завршеном факултету, спи-
сак научних и стручних радова, доказ о педагошком 
искуству. Услови за избор прописани су Законом 
о високом образовању, Статутом школе, Правил-
ником о организацији послова о систематизацији 
радних места и Правилником о избору у звање 
наставника и сарадника школе. Пријаву на конкурс, 
биографију и списак објављених радова доставити 
на CD- у, уређено у MsWord-у и у штампаној форми. 
Пријаве на конкурс се достављају у року 8 дана од 
дана објављивања конкурса, на адресу школе: Трг 
Светог Саве 34, Ужице.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„РАДОЈЕ ЉУБИЧИЋ“

31000 Ужице, Николе Пашића 17
тел. 031/514-272

Наставник практичне наставе у 
подручју рада Личне услуге, за 

образовни профил женски фризер
са 40% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана 

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1) да је стекао одговарајуће високо обра-
зовање у складу са чланом 139, 140, 141. став 4, а 
у вези са чланом 155 став 1 и 2 тачка 1) Закона: 
на студијама другог степена ( мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета студије другог 
степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, при чему ово лице 
мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета, на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређеивали високо образовање 
до 10.09.2005. године. Кандидат треба да испуњава 
услове у погледу врсте стручне спреме предвиђе-
не чланом 3 став 1 тачка 9) алинеја (19 Правилника 
о степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Личне услуге (“Сл. гл. 
РС- Просветни гласник” бр. 16/15). Послове настав-
ника практичне наставе у стручној школи може 
да обавља и лице са одговарајућим образовањем 
из члана 140 став 3 Закона или са одговарајућим 
средњим образовањем и положеним специјалис-
тичким, односно мајсторским испитом и петого-
дишњим радним искуством у струци стеченим после 
специјалистичког, односно мајсторског испита. Оба-
везно образовање кандидата из тачке 1) је образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодо-
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ва праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова и сматра се да наставник који 
је у току студија положио испите из педагогије и 
психологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, има образовање из чл. 142 став 1 
Закона; 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 кривич-
на 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 кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да је држављанин Републике Србије; 
5) да зна српски језик.

ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен пријав-
ни формулар који се налази на сајту Министарства 
просвете доставити: радну биографију, оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању, ове-
рену фотокопију исправе којом се доказује да је 
кандидат стекао образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина, односно доказ о 
положеним испитима из педагогије и психологије 
или доказ да је кандидат положио стручни испит - 
испит за лиценцу, у оригиналу или овереној фото-
копији; извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, доказ о неосуђиваности и непо-
стојању дискриминаторног понашања (не старије 
од 6 месеци); доказ о познавању српског језика 
(осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику). Доказ о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене спсобности за рад са 
децом и ученицима доставља се пре закључења 
уговора о раду са изабраним кандидатом. Конкурс 
спроводи конкурсна комисија коју именује директор 
школе. Комисија утврђује испуњеност услова канди-
дата 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 посту-
пака, о чему ће кандидати бити обавештени путем 
имејла или бројева телефона које су навели у својим 
пријавама. Конкурсна комисија сачињава листу кан-
дидата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од 8 дана од дана пријема резултата 
психолошке процене способности за рад са учени-
цима и обавља разговор са кандидатима са листе, 
с тим што ће кандидати о датуму и времену разго-
вора бити накнадно обавештени. Комисија доноси 
решење о избору кандидата у року од 8 дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве слати на адресу: Тех-
ничка школа „Радоје Љубичић“, Николе Пашића 17, 
31000 Ужице, са назнаком „Пријава на конкурс за 
наставника математике“ или непосредно предати у 
школи, радним данима од 18 до 15 часова. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе, путем телефона: 031/514-272.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„НЕВЕН“

31250 Бајина Башта, Вука Караџића 34
тел. 031/864-188

Директор
на период од четири године 

УСЛОВИ: За директора предшколске установе може 
бити изабрано лице које је стекло одговарајуће обра-
зовање предвиђено чл. 140 став 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања за васпитача 
и стручног сарадника на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) или на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; дозволу 
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора установе и нај-
мање осам година на пословима васпитања и обра-
зовања након стеченог одговарајућег образовања. 
За директора предшколске установе може бити 
изабрано лице које је стекло одговарајуће образо-
вање предвиђено чл. 140 став 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку 
и положен испит за директора установе и најмање 
десет година на пословима васпитања и образо-
вања након стеченог одговарајућег образовања. 
Кандидат мора да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом, да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; држављанство Репу-
блике Србије. Директор установе се бира на период 
од четири године. Мандат директора тече од дана 
ступања на дужност. Уз пријаву доставити: био-
графске податке, диплому о стеченом образовању, 
дозволу за рад наставника и стручног сарадника, 
потврду о радном искуству у области образовања и 
васпитања, доказ о положеном испиту за директора 
установе уколико је положио испит, доказ о резул-
татима стручно-педагошког надзора установе и оце-
ну спољашњег вредновања доставља само канди-
дат који је претходно обављао дужност директора 
установе, доказ о резултатима стручно-педагошког 
надзора о раду кандидата (извештај просветног 
саветника) ако га поседује, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, доказ о општој 
здравственој способности - лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом доставља само изабрани кандидат 
пре потписивања уговора; уверење да се против 
кандидата не води истрага, нити да је подигнута 
оптужница прибавља установа; потврду МУП-а о 
неосуђиваности издату према подацима из казне-
не евиденције. Рок за пријављивање кандидата на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања. Пријаве 
на конкурс заједно са потребном документацијом, 
односно доказима о испуњавању услова за дирек-
тора установе, доставити у затвореној коверти, са 
назнаком: „Конкурс за директора“, у назначеном 
року, лично или поштом на адресу установе. Небла-
говремене пријаве неће бити разматране. Додатне 
информације се могу добити код секретара установе 
или на тел. 031/864-188.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛОБОДАН СЕКУЛИЋ“

31000 Ужице, Норвешких интернираца 18
тел. 031/562-981

Директор
на мандатни период од 4 године 

УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да 
испуњава услове прописане чл. 139 и 140 став 1 и 
2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018- др. 
закон), и то: да има одговарајуће високо образо-

вање за наставника основне школе, педагога или 
психолога, стечено на: А) студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и 
то. 1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета: 2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука уз које кандидат 
мора да има претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета; 
Б) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; да има дозволу за рад наставника и стручног 
сарадника (лиценцу), односно положен стручни 
испит; да има обуку и положен испит за дирек-
тора школе (лиценцу за директора); да има нај-
мање 8 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања након стеченог одгова-
рајућег образовања; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правоснажном 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривична дела примање мита или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије и да зна 
језик на ком се остварује образовно- васпитни 
рад. Уколико се на конкурс не пријави ниједан 
кандидат са одговарајућим образовањем из чла-
на 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, за директора школе може 
бити изабрано и лице које, уз испуњеност осталих 
горенаведених услова, има одговарајуће обра-
зовање 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 сту-
дијама у трајању од три године, или више обра-
зовање 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 на пословима васпи-
тања и образовања у установи, после стеченог 
одговарајућег образовања. Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да поднесе: диплому о стеченом 
одговарајућем образовању у складу са одредба-
ма члана 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; уверење о држављанству 
Републике Србије не старије од 6 месеци; извод 
из матичне књиге рођених; уверење о положеном 
стручном испиту или испиту за лиценцу; уверење 
о положеном испиту за директора (пријава ће се 
сматрати потпуном уколико кандидат нема поло-
жен испит за директора школе, али је изабрани 
кандидат дужан да га положи у року од 2 годи-
не од дана ступања на дужност); доказ о знању 
српског језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад (овај доказ у виду потврде да је кан-
дидат положио испит из српског језика доставља 
кандидат који није стекао одговарајуће образо-
вање на српском језику); доказ о радном стажу у 
установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом - лекарско уверење не старије 
од 6 месеци; уверење надлежног суда да против 
кандидата није покренут кривични поступак - не 
старије од 6 месеци; уверење да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основа-
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ма система образовања и васпитања - не старије 
од 6 месеци (ово уверење издаје надлежна служ-
ба Министарства унутрашњих послова); уверење 
Привредног суда да није осуђиван правоснажном 
пресудом за привредни преступ у вршењу раније 
дужности (подносе га само кандидати који су и 
раније обављали функцију директора школе); 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (извештај просветног саветника) 
ако га поседује, а уколико је кандидат претход-
но обављао функцију директора школе и доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора школе 
и оцену спољашњег вредновања; биографију са 
кратким прегледом кретања у служби и предло-
гом програма рада директора школе у мандатном 
периоду. Све доказе кандидат је дужан да подне-
се у оригиналу или овереној фотокопији. Рок за 
пријављивање кандидата на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање, 
као ни фотокопије докумената које нису оверене 
од стране надлежног органа. Кандидат попуњава 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја (http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/ - formular za prijavu na konkurs), 
а потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом, доставља лично или 
поштом у претходно наведеном року на адресу 
школе: ОШ „Слободан Секулић“ Ужице, Норвеш-
ких интернираца 18, 31000 Ужице, у затвореној 
коверти, са назнаком „Конкурс за директора“. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити од 
секретара школе, на телефон: 031/562-981.

ВАЉЕВО

ОШ „РАЈКО МИХАИЛОВИЋ“
14214 Бањани, Карађорђева бб

тел. 014/461-102

Наставник руског језика
са 60% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, а најдуже 

до 31.08.2019. године

УСЛОВИ: Потребно је да кандидат испуњава сле-
деће услове: да има одговарајуће образовање: 
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 предмет/профил руски језик); 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад; 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да је држављанин Републике 
Србије. Уз пријаву на конкурс (кандидати попуња-
вају пријавни формулар са званичне интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја), потребно је поднети следећа документа: 
кратку биографију, диплому о стеченом образо-
вању, држављанство РС (не старије од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених, извод из казнене 
евиденције МУП-а РС - прибавља кандидат. Уколико 
се на овај конкурс подносе фотокопије докумената, 
оне морају бити оверене. Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности прибавља кандидат 
који буде закључио уговор о раду. Пријаве слати на 
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”.

ВРАЊЕ

ОСНОВНА ШКОЛА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ У ВРАЊУ

17500 Врање, Кнеза Милоша 26
тел. 017/427-770

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да 
испуњава услове прописане чланом 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 и др. Закони), да има одговарајуће 
високо образовање на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и 
то: студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета, студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не 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 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима и децом; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да има дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника; да 
има најмање 8 година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања; да има положен 
испит за директора школе. Уз пријаву на конкурс 
кандидат је у обавези да приложи оверену фото-
копију дипломе о стеченом високом образовању, 
оверену копију документа о положеном испиту 
за лиценцу, оверену потврду о радном стажу, 
најмање 8 година у области образовања, овере-
ну фотокопију уверења да није осуђиван за кри-
вична дела из члана 139 става 1 тачке 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања, уве-
рење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата, план и програм рада 
директора школе, лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима. Документа која се прилажу 
не треба да су старија од 6 месеци. Кандидат 
изабран за директора школе, који нема положен 
испит за директора, дужан је да га положи у року 
од 2 године у складу са условима прописаним 
законом. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
и одштапан формулар са пријавом на конкурс за 
избор директора и комплетном документацијом 
достављају лично или поштом на адресу шко-
ле, у затвореној коверти са назнаком „Конкурс 
избор директора школе”. Рок за подношење је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у раз-
матрање.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
17500 Врање, Пионирска 5

тел. 017/400-630

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2019. 

године 

УСЛОВИ: Потребно је да кандидат има IV степен 
стручне спреме, завршену обуку за педагошког асис-
тента, држављанство Републике Србије, психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело утврђено чланом 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, број: 88/2017 
и 27/2018 - др. закон - даље Закон.), да зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати треба 
да доставе оригинале или оверене фотокопије сле-
дећих докумената (обавезно): попуњен пријавни 
формулар објављен на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, диплому или уверење 
о стеченом одговарајућем образовању, уверење о 
држављанству (не старије од шест месеци), извод из 
матичне књиге рођених, краћу биографију, доказ о 
неосуђиваности за наведена кривична дела, пропи-
сана чланом 139 став 1 тачка 3 Закона, које издаје 
МУП Србије, доказ о завршеној обуци за педагош-
ког асистента, доказ да зна српски језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад, уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на српском језику. 
Место рада: Врање, Пионирска 5. Кандидат који буде 
изабран, пре закључења уговора о раду доставља 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима. Сви докази 
прилажу се у оригиналу или копији која је прописно 
оверена код јавног бележника. Потребна докумен-
тација, заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом, доставља се школи у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Конкурс спроводи Конкурсна 
комисија именована одлуком директора школе. Кан-
дидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени 
на психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима, коју врши НСЗ применом стандардизо-
ваних поступака. Уколико је већ извршена психолош-
ка процена способности (у периоду од 6 месеци пре 
истека рока за пријаву на овај конкурс), кандидат ће 
у пријави назначити када и где је извршена. Конкур-
сна комисија сачињава листу кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима и доноси 
решење о избору кандидата у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. Разговор 
са кандидатима обавиће се у просторијама школе, с 
тим што ће кандидати о датуму и времену бити оба-
вештени на бројеве контакт телефона које су навели 
у својим пријавама. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“ НСЗ. Неблаговремене, непотпуне и нера-
зумљиве пријаве неће се разматрати. Ближе инфор-
мације о јавном конкурсу могу се добити на телефон: 
017/400-630. Пријаве са потребном документацијом 
достављају се лично или поштом у затвореним 
ковертама, са назнаком „За Конкурсну комисију“, на 
адресу: Основна школа „Вук Караџић“, Пионирска 5, 
Врање.

ЗАЈЕЧАР

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИТРОПОЛИТ МИХАИЛО“

18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5
тел. 018/833-100

Наставник предметне наставе - 
предмет француски језик

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана 

због боловања

Наука и образовање
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УСЛОВИ: Поред општих услова из Закона о 
раду за заснивање радног односа, кандидат 
мора да испуњава посебне услове прописане 
чл. 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник” бр. 88/17 и 
27/18-др. закон): 1. да има одговарајући степен 
и врсту стручне спреме сагласно чл. 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања и 
важећем Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС”, број 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017 и 13/2018), 2. да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима; 
3. да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, 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 про-
тив 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 је држављанин Републике Србије, 5. да зна 
српски језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидат попуњава пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним формуларом доставља школи. Уз пријавни 
формулар кандидат доставља следећу докумен-
тацију: доказ о стручној спреми (оверена копија 
дипломе), уверење о држављанству не старије 
од 6 месеци (оргинал или оверену копију), извод 
из матичне књиге рођених (оргинал или оверену 
копију), уверење МУП-а о неосуђиваности не ста-
рије од 6 месеци. Уколико кандидат није стекао 
образовање на српском језику доставља доказ 
(уверење или потврду) да је положио испит из 
српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе. Доказ о здравственој спо-
собности за рад са ученицима доставља се пре 
закључења уговора о раду. Пријаве на конкурс 
са потребном документацијом доставити поштом 
или лично на адресу: Основна школа „Митропо-
лит Михаило“, Сокобања, Митрополита Михаила 
5, 18230 Сокобања, са назнаком „За конкурс”, у 
року од 8 дана од објављивања конкурса у пуб-
ликацији “Послови”. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве конкурсна комисија неће разматрати.

ЗРЕЊАНИН 

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ ТОЗА“

Елемир - Тараш
23208 Елемир, Жарка Зрењанина 45

Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове 
прописане чл. 139 и 141 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ бр. 
88/17) и дужни су да уз пријаву на конкурс доста-
ве правноваљане доказе (у оригиналу или овере-
не фотокопије) о испуњавању следећих услова: 1) 
одговарајуће образовање; 2) психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и учени-
цима; 3) држављанство Републике Србије; 4) 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 насиља у породици, за 
кривична дела примања и давања мита, кривична 
дела против полне слободе, правног саобраћаја 
и против човечности; 5) да знају српски језик и 

језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Услови из тачака 1, 3, 4, 5 саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2 прибавља 
се пре закључивања уговора о раду. Кандидати су 
дужни да попуне пријавни формулар који се може 
скинути са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
и доставе га са осталом документацијом. Чланом 
155 Закона о основама система образовања и вас-
питања прописано је заснивање радног односа 
на одређено време. Пошто се у школи указала 
потреба за наведеним радним местом, директор 
је одлучио као у диспозитиву одлуке. Рок за дос-
тављање молбе је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”, на горенаведе-
ну адресу. Ближе информације се могу добити код 
секретара школе, путем телефона 062/8004-667.

ЛЕСКОВАЦ

ЕКОНОМСКА ШКОЛА
„ЂУКА ДИНИЋ”

16000 Лесковац, Косте Стаменковића 15

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе може да 
буде лице које испуњава услове прописане чланом 
122, 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС” бр. 88/2017) и услове из Правилника 
о ближим условима за избор директора установа 
образовања и васпитања (“Службени гласник РС” 
бр. 108/2015): да има одговарајуће образовање, 
за наставника средње школе за подручје рада еко-
номија, право и администрација, за педагога или 
психолога стечено: 1) на студијама другог степе-
на - мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије, и 
то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; кандидат мора да 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; 2) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10.09.2005. године; да има дозволу за рад за 
наставника, педагога или психолога; да има поло-
жен испит за директора; да има најмање осам 
година рада на пословима образовања и васпи-
тања након стеченог одговарајућег образовања; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да се против њега не води 
истрага, нити да је подигнута оптужница за кри-
вично дело; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за привредни преступ у вршењу раније дуж-
ности; да има држављанство Републике Србије; да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да зна српски језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати при-
лажу: оверену фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми; кандидати који су високо обра-

зовање стекли након 10. септембра 2005. године 
подносе оверену фотокопију дипломе и основ-
них и мастер студија; оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту или испиту 
за лиценцу наставника, педагога или психолога; 
оверену фотокопију уверења о положеном испи-
ту за директора школе (пријава која не садржи 
наведени документ неће се сматрати непотпуном, 
а изабрани кандидат биће у обавези да у закон-
ском року положи испит за диркетора школе); 
оригинал потврду о радном стажу, најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања са подацима о пословима и задацима које 
је обављао, не старије од 6 месеци у односу на 
дан истека конкурса; оригинал лекарско уверење 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, не ста-
рије од 6 месеци у односу на дан истека конкурса; 
оригинал уверења издатог од стране Министар-
ства унутрашњих послова Републике Србије, да 
кандидат није осуђиван правноснажном 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање не старије 
од 6 месеци у односу на дан истека конкурса, ори-
гинал или оверена фотокопија; оригинал уверење 
надлежног суда да против кандидата није покре-
нут кривични поступак, донета наредба о спро-
вођењу истраге, покренута оптужница или донето 
решење о одређивању притвора, не старије од 6 
месеци у односу на дан истека конкурса; оригинал 
уверење надлежног Привредног суда да кандидат 
није правоснажно осуђен за привредни преступ у 
вршењу раније дужности, не старије од 6 месеци у 
односу на дан истека конкурса; оригинал уверење 
о држављанству Републике Србије, не старије од 6 
месеци у односу на дан истека конкурса; оригинал 
извода из матичне књиге рођених, не старије од 
6 месеци у односу на дан истека конкурса; доказ 
о знању српског језика доставља само кандидат 
који одговарајуће образовање није стекао на срп-
ском језику (диплома о стеченом средњем, вишем 
или високом образовању на српском језику или да 
је положило испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе); фотоко-
пију извештаја просветног саветника као доказ 
о резултату стурчно-педагошког надзора у раду 
кандидата, уколико га кандидат поседује; фото-
копију доказа о резултату стручно-педагошког 
надзора школе и оцену спољашњег вредновања, 
уколико је кандидат претходно обављао функцију 
директора школе; биографске податке са пре-
гледом кретања у служби. Рок за пријављивање 
на конкурс је 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање (благовременом пријавом 
сматраће се пријава која је предата у року утврђе-
ном конкурсом, а потпуном пријавом сматраће се 
пријава која у прилогу садржи документа којима 
кандидат доказује да испуњава услове назначене 
у конкурсу). Фотокопије документа које нису ове-
рене од стране надлежног органа неће се узети у 
разматрање. Пријаву са доказима о испуњености 
услова конкурса доставити лично школи или пре-
порученом пошиљком на горенаведену адресу, 
са назнаком “Конкурс за избор директора школе”. 
Примљена документација се не враћа кандида-
тима, већ се доставља министру ради доношења 
одлуке о избору директора. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе, 
преко телефона број 016/212-880.

Наука и образовање



У оквиру Заштитне радионице „Лира“ д.о.о., у Кикинди 
је током новембра започета реализација теоријско-прак-
тичне наставе за 15 суграђанки које ће након завршетка 
обуке стећи сертификат за кројење и шивење.

Обука се изводи са укупним фондом од 240 часова. По 
речима координаторке у „Лири“ Валентине Ранђеловић, по-
лазнице су изузетно мотивисане за стицање нових знања, 
што показује и брзина којом усвајају технике кројења и 
шивења. Обуци су приступиле са високим степеном одго-
ворности, што је уз њихову упорност и посвећеност донело 
добре резултате.

С обзиром на развој текстилне индустрије у општини 
Кикинда, као и отварање нове фабрике, очекује се да ће 
са новим знањима и вештинама полазнице ове обуке брзо 
засновати радни однос, што је и била процена Филијале 
Кикинда НСЗ приликом давања предлога за реализацију 
поменуте обуке.

Почетком идуће године, тачније у првој половини ја-
нуара, један од лидера у текстилној индустрији, италијан-
ска „Calzedonia group“, почиње са радом у Кикинди. Пред-
ставници фирме су већ обавили интервју са полазницама 
обуке, јер желе да запосле лица са знањем и вештинама у 
кројењу и шивењу.

Прошле недеље је в.д. директора Филијале Пирот НСЗ 
Драган Јенаћковић присуствовао потписивању споразума о 
стипендирању ученика Млекарске школе са домом ученика 
„Др Обрен Пејић“ у Пироту и том приликом истакао значај 
успостављања социјалног дијалога и партнерства између 
привреде и образовања. 

Потписници споразума о стипендирању су Млекарска 
школа из Пирота и млекаре „Milk house“ из Ниша и ДИС „То-
доровић“ из Ражња. 

Млекарска школа са домом ученика „Др Обрен Пејић“ 
у Пироту већ 7 деценија образује кадрове у области произ-
водње и прераде хране, при чему је уже специјализована за 
кадрове млекарске индустрије. Једна је од 55 стручних школа 
у Србији, коју је завршило више од 3.000 ученика, носилаца 
млекарске производње широм земље и познатих стручњака 
ван ње.

Марика Тодоровић, представница породичне млекаре 
која послује дуже од 15 година, истакла је одличну дугого-
дишњу сарадњу са Млекарском школом у Пироту и навела 
да у њеној млекари раде бројни свршени ученици пиротске 
школе, као и да је све новине у својој млекари спроводила под 
надзором стручњака који су завршили управо ову школу. С 
обзиром на обострано поверење, ДИС „Тодоровић“ је заинте-
ресован да стипендира ученике Млекарске школе „Др Обрен 

Пејић“. Марика је посебно задовољна што је међу стипендистима и једна ученица, чиме ће се додатно афирмисати положај жена 
у млекарској индустрији. 

Звездан Гавриловић, из нишке млекаре „Milk haus“, наводи да се кроз овај вид сарадње привреде и школства младим струч-
ним кадровима гарантује запослење по завршетку школовања, чиме се поспешује развој млекарства у Србији. 

Стипендиста Ђорђе Томић, из Нишке Бање, истиче да је стипендија додатни подстрек у школовању и велико олакшање за 
кућни буџет. 

„Млекарска школа је одувек пратила трендове и потребе социјалних партнера и образовне новине. Стипендирање ученика 
и загарантовано радно место у струци обезбеђују младим људима по завршетку школовања сигурну будућност“, рекао је Ненад 
Ђорђевић, директор Млекарске школе „Др Обрен Пејић“.

Потписивању споразума присуствовали су и бројни професори и ученици ове школе. 
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П ривредна комора Србије - Регионална привред-
на комора Јужнобанатског управног округа 
одржала је шесту по реду седницу Парламента 
привредника, како би представили план рада за 

2019. годину и приказали извештај о реализованим за-
конодавним иницијативама. Седници су, поред чланова 
Парламента, присуствовали и гости, међу којима је био 
и директор Филијале Панчево НСЗ Ђорђе Лукач.

Директор ПКС-РПК Панчево Марко Ћулибрк пред-
ставио је план рада Коморe за предстојећу годину. 
Присутни су имали прилику да поставе питања и дају 
сугестије о проблемима са којима се сусрећу, како би 
се решења прилагођавала потребама привредника. 
Нагласио је да се за наредну годину планира још већи 
број посета привредним друштвима, а истакао је и низ 
активности по питању сајамских манифестација и била-
тералних сусрета. 

Директор панчевачке филијале НСЗ Ђорђе Лукач је 
говорио о дуалном образовању и школовању будућих 
кадрова, ситуацији на тржишту рада, као и реалној потреби привреде за кадровима, а истакао је и вишегодишњу успешну са-
радњу између Привредне коморе Панчево и Филијале Панчево НСЗ.

Седници је присуствовао и директор фирме „Парилаб“ из Алибунара, Јон Магда, са којим је Филијала Панчево у протеклом 
периоду имала врло успешну сарадњу. Прошле године овај послодавац је запослио око 300 лица користећи услугу посредовања 
у запошљавању и шест особа са инвалидитетом. Сарадња са НСЗ биће настављена и у наредном периоду, јер је у плану запошља-
вање још неколико стотина лица.  

На седници је додељена и Повеља Привредне коморе Србије за пословног лидера у Јужнобанатском региону, за изузетне ре-
зултате на плану управљања и руковођења. Повеља је уручена директору ЈКП „Други октобар“ из Вршца, будући да је са његовим 
доласком ово предузеће почело да бележи позитивне резултате на свим пољима, уз унапређење квалитета услуга које пружа. 
Предузеће остварује и позитивне финансијске резултате и први пут уплаћује добит у буџет града Вршца. То су само неки од по-
казатеља доброг пословања и управљања предузећем које броји 600 запослених.

Прошле недеље у просторијама Удружења инвалида рада и особа са инвалидитетом у Панчеву, грађанима је представљена 
изложба слика чији су аутори чланови овог удружења. Изложба је реализована уз подршку Града Панчева, са циљем да се скрене 
пажња на ову категорију људи и допринос који могу да пруже заједници. Догађају је присуствовао и директор панчевачке фи-
лијале НСЗ Ђорђе Лукач.

На евиденцији Филијале Панчево НСЗ тренутно се налази 526 особа са инвалидитетом. Они се свакодневно суочавају са 
бројним потешкоћама, које су често невидљиве за окружење у којем живе. Највеће препреке су незапосленост, дискриминација, 
али и архитектонске баријере. Град Панчево све више пажње поклања суграђанима са инвалидитетом, тако да је обезбеђена 
приступачност објеката у јавним установама, а већина информација је на Брајевом писму. Финансирају се бројни пројекти, како 
би се лица укључила у друштвене и социјалне токове, али на томе треба још много заједнички радити. Један од пројеката је и 
одржавање ликовне колоније, што је за резултат имало изложбу слика коју су организовали чланови Удружења инвалида рада и 
особа са инвалидитетом.

Филијала Панчево НСЗ је и ове године кроз своју делатност дала значајан допринос у подизању компетенција и укључивању 
ОСИ на тржиште рада. У овој години се запослило 225 ОСИ, од тог броја више од 40 било је укључено у јавне радове, једно лице се 

запослило код послодавца путем мере за новa радна места, а 
једно лице је укључено у програм стручне праксе. 

По јавном конкурсу по основу рефундације трошкова 
прилагођавања радног места запослено је једно лице, а по 
програму рефундације трошкова зараде лицу ангажованом 
на пружању подршке на радном месту - радна асистенција, 
примљено је једно лице у својству ментора особи са инвали-
дитетом.

У Клуб за тражење посла је укључено у овој години шест 
особа са инвалидитетом, у Мотивационо-активациону обуку 
13 лица, Обуку за активно тражење посла 20. Сајмове запо-
шљавања у Ковачици и Панчеву је посетило 69 ОСИ, а орга-
низована су вештачења Комисије за процену радне способ-
ности и донета решења за 143 лица.

И у наредној години се очекује веће укључивање ОСИ у 
мере запошљавања, јер се само подизањем свести свих нас 
о проблемима особа са инвалидитетом може створити толе-
рантније друштво према људима који свакако могу много 
тога да пруже заједници.

САРАДЊА СА ПРИВРЕДНИЦИМА ПАНЧЕВА

ПОДИЗАЊЕ СВЕСТИ О ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Ивана Мучибабић

Ивана Мучибабић
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Извор: Танјуг

К ако су Сједињене Америчке Државе водећа земља у 
развоју технологија у свету и константно у потрази за 
новим визијама, у сврху подршке домаћим стартап фир-
мама EastHub је основао канцеларије у чак пет градова 

у САД (Мајами, Њујорк, Детроит, Феникс и Рали).
Директор Сектора за међународне економске односе у 

Привредној комори Србије Јелена Јовановић рекла је да је циљ 
да се помогне развој сопствених софтверских производа и да 
они постану глобални.

„Наши инжењери у свету су препознати и раде у истра-
живачким центрима највећих светских корпорација, раде на 
развоју туђих пројеката, а циљ је да сада подстакнемо развој 
сопствених идеја и решења и да они постану глобални“, рекла 
је Јелена Јовановић.

На састанку у Привредној комори Србије око 100 људи 
представило је своје идеје и начин на који мисле да свој произ-
вод представе на светском тржишту, а како је Јелена Јовановић 
истакла, идеја је да се изабере пет компанија за које ће бити 
организована обука од две недеље, након чега ће се предста-

вити инвеститорима. Како каже, пријавили су се људи из целе 
Србије и важно је да се чују њихове идеје и шта је то што млади 
људи желе да раде.

Извршни директор EastHub LLC Вук Живковић рекао је да 
ће бити изабране најбоље идеје до 10. јануара, а сви имају при-
лику да представе свој производ и идеју.

Стартап компаније које овог пута не буду одабране, имају 
право да поново конкуришу за три месеца, јер је идеја да се 
акцелератор одржава квартално, речено је на скупу. Компа-
нијама ће бити плаћене авио-карте, канцеларијски простор, 
менторинг, али и стручни програм. 

Бесплатан двонедељни стручни програм у САД обезбеђује 
комплетну логистичку асистенцију неопходну за развој и под-
разумева и обуке, радионице и менторство, конекције са во-
дећим људима из продаје и маркетинга, припремљене канце-
ларије и сусрете и договоре са потенцијалним инвеститорима 
у САД.

Акценат обуке ће бити стављен и на сегмент управљања 
фирме: кроз „систем“ продаје акција фирме, врсте и пласман 
акција, организовање скупштине акционара, али и задржа-
вање контроле над компанијом. Учесници ће учити како да се 
представе и што боље рангирају свој производ.  

Током двонедељог инкубатора у САД (Мајами), EastHub 
ће обезбедити истакнуте и светски признате стручњаке из 
области маркетинга, који ће практичним саветима објаснити 
које су стратегије за раст најбоље, који су то најкориснији мар-
кетинг и продајни канали, али и оно што је последњих месеци 
императив у ИТ индустрији - како да производи буду макси-
мално сајбер сигурни.

НАШИ ПРОИЗВОДИ НА 
СВЕТСКОМ ТРЖИШТУ

     
   EastHub ће одабраним компанијама пружити могућност да 
конкуришу код највећих инвестиционих фондова и комплетну 
обуку и тренинг на који начин да најефикасније представе идеје 
инвеститору. 
    Како су Сједињене Америчке Државе водећа земља у развоју 
технологија у свету и константно у потрази за новим визијама, 
у сврху подршке домаћим стартап фирмама EastHub је основао 
канцеларије у чак пет градова у САД. Аплицирање за програм 
обуке у САД организовано је преко сајта www.easthub.co.

ИТ стартапови представили идеје у првом бизнис акцелератору

Привредна комора Србије и компанија „EastHub LLC“ - САД, покренули су 
пројекат „EastHub“ у Србији, са циљем да се српски технолошки стартапови 

оспособе за представљање на већ развијеном иностраном тржишту. 
„EastHub“ је први српски ИТ бизнис акцелератор у Сједињеним Америчким 

Државама и решење за стартап компаније које до сад нису имале 
могућност презентовања својих идеја правим људима и на развијеним 

тржиштима
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НОВИ ПОСЛОВНИ МОДЕЛИ
Т рећа конференција Future Is Now, 

која је окупила бројне домаће и 
иностране стручњаке из разли-
читих области, попут модерних 

технологија, савременог бизниса, футу-
ризма, иновација, одржана је у Београду. 
Неке од тема биле су и дигитална рево-
луција, маркетинг, менаџмент, HR, геј-
минг и GDPR.

Конференција је пружила прили-
ку студентима и професионалцима да 
стекну нова знања и конкретне вешти-
не у областима којима се баве и сазнају 
нешто више о новим, смелим и прогре-
сивним идејама, које могу да трансфор-
мишу тренутни концепт пословања.

Који принципи економије владају у 
дигиталном добу и како се то данас по-
стављају пословни модели, питања су о 
којима је говорио Бранислав Вујовић, ос-
нивач и директор Saga New Frontier Group.

„Дигитална револуција је свуда око 
нас. Промениле су се многе ствари, а 
ми смо на самом почетку. Ово што се до 
сада променило је ништа у поређењу са 
оним што ће се тек десити, од приватног 
и пословног живота до законске регула-
тиве“, истакао је Вујовић. Он је навео и 
интересантне примере.

„Метрополитан опера је једна од 
најлепших и најлуксузнијих опера на 
свету. Међутим, са 3.800 седишта, Метро-
политан не може да се издржава од кара-
та. У циљу побољшања финансија, дошли 
су на идеју да снимају оперу и наплаћују 
карте за директно гледање. Тако ви да-
нас можете да одете у Синеплекс, плати-
те карту и гледате директан пренос опе-
ре из Њујорка, балет из Москве, Шекспир 
театар из Лондона. Опера данас кроз 
биоскопе добија много више клијената, а 
то је остварила кроз промену пословног 

модела. Уз дигиталну економију су дали 
ново корисничко искуство“, објаснио је 
Вујовић.

Естонија је, такође, кренула у корак 
са дигиталном економијом, а како би по-
већали број становника у земљи и при-
том остварили и финансијску добит у 
буџету, влада Естоније је омогућила оп-
цију е-резидента.

„Да бисте постали виртуелни ре-
зидент земље, једини предуслов је да 
личну карту преузмете у најближој ес-
тонској амбасади. Након преузимања 
постајате виртуелни грађанин Естоније. 
На тај начин стичете право да отворите 
фирму у Естонији, а за то вам треба само 
лична карта. Добијањем личне карте мо-
жете да покренете пословање, а ако ваша 

фирма направи профит и желите да уз-
мете новац из фирме, једино у том слу-
чају морате да платите порез. Естонија 
захваљујући свом моделу, рачуна да ће 
до 2025. године имати чак 10 милиона 
е-резидената“, објашњава Вујовић.

Уз помоћ добре идеје и иновативног 
пословног модела, Американац Michael 
Dubin је постао готово преко ноћи по-
знат. Након што је снимио рекламу, у 
којој нуди услугу испоруке пет патрона 
жилета за бријаче по цени од једног до-
лара, у првих 48 сати је имао 12 хиљада 
претплатника. Реклама је врло брзо по-
стала популарна на мрежи Youtube, јер се 
по изузетној ниској цени претплаћујете 
и сваког месеца добијате производ, који 
бисте, можда, често заборавили да ку-
пите на време. На тај начин не морате у 
куповину, штедите време и много новца, 
могло се чути током панела.

„Све фирме ће морати да се промене. 
Вредност у дигиталној економији је бази-
рана на информацијама и на клијентима, 
а прави креатор вредности информације 
је дигитални пословни модел. Иновирај-
те свој пословни модел и тако ћете креи-
рати вредност за вашег клијента“, пору-
чио је Вујовић.

На конференцији су говорили и Jean-
Christophe Bonis, француски футуриста, 
др Николаос Димитриадис, стручњак 
за неуронауку у маркетингу и HR-у, Lior 
Romanowsky, израелски стручњак за АИ, 
ВР и АР.

Током конференције говорило је око 
45 предавача из иностранства и земље, 
организовано је седам панел дискусија и 
четири стручне радионице на којима је 
било око 600 учесника. Организатор кон-
ференције је Ekof Media Group.

Одржана трећа ИТ конференција Future Is Now

Извор: еКапија
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Дигитално друштво је реалност, а дигитална писме-
ност и вештине услов су за успешно бављење већином 
професија данас, речено је на регионалној конференцији 
„Предузетништво и дигитална писменост младих Ср-

бије, Црне Горе, БиХ“.
Дигитализација је потребна за било који предузетнички 

посао, речено је на конференцији, као и да је савремено обра-
зовање важно за формирање кадрова за тржиште рада и раз-
вијање индивидуалног и предузетничког духа од најранијег 
доба, и то применом нових технологија у образовном систему.

Помоћница министра за електронске комуникације Ми-
нистарства за телекомуникације Владе Србије Ирини Рељин, 
рекла је да је у току рад на Стратегији дигиталне писмености, 
као и да је усвојена Стратегија развоја мрежа нове генерације 
за период до 2023. године и да је њен циљ припрема окружења 
и инфраструктуре за развој дигиталне економије и друштва.

„Важно је да имамо јединствено дигитално тржиште и ту смо 
препознали пет важних стубова - развијање 5Г мобилне техноло-
гије, развој интернет ствари, рачунарство у облаку, рад са великим 
базама података и сигурност на интернету“, рекла је Рељин.

У оквиру скупа разматране су могућности, примери 
добре праксе за унапређење пословног амбијента и дигиталне 
писменост код младих у државама у окружењу.

Амбасадор БиХ у Србији Лазар Миркић рекао је да се у 
Србији, БиХ и региону све више младих одлучује да покрене 
сопствени бизнис и да им је због тога важно дати шансу и перс- пективу и кроз доношење добрих закона, али и кроз модерно и 

савремено образовање.
В. д. директора Научно-технолошког парка Гордана Дани-

ловић Грковић рекла је да млади људи на факултетима имају 
огроман потенцијал, са једне стране, а релативно је мали број 
стартап компанија, са друге стране. „Цео регион је после 2000. 
године, када је било доста донаторских пројеката, пропустио 
да развије већи број организација за подршку, као што су биз-
нис инкубатори, иновациони центри, технолошки паркови, а 
што би поспешило оснивање и развој знатно већег броја стар-
тап компанија“, рекла је Грковић.

Начелник Одељења за развој дигиталне агенде у Минис-
тарству трговине Милан Добријевић каже да је важно хватати 
трку за технологијом и да је дигитално друштво реалност. „То 
више није ствар избора, само је питање како ћемо све то безбе-
дно користити“, рекао је он и додао да је кључна легислатива, 
а тренутно се ради на изменама Закона о трговини и Закона о 
електронској трговини.

Бојана Минић, из Јединственог информатичког савеза Ср-
бије, каже да се у области ИКТ све брзо мења и да је тешко 
предвидети шта нас све очекује у наредном периоду. Она је до-
дала су за многе послове потребна знања и компетенције, као 
и познавање различитих програма за свакодневно обављање 
посла. „Многи који одлуче да мењају посао похађају различите 
обуке и курсеве, а важно је не само проћи обуку, већ имати и 
сертификат којим се потврђују стичене вештине и компетен-
ције“, рекла је она.

Марко Мараш, власник и оснивач сајта Сељак.ме, првог 
специјализованог сајта намењеног продаји и куповини до-
маћих животиња и пољопривредних производа у Црној Гори, 
рекао је да је потребан ветар у леђа свима који се одваже на 
сличне послове. „Важно је истицати добре идеје и подстицати 
младе на предузетништво“, рекао је он.

На конференцији у хотелу „Метропол“ речено је да су овак-
ва окупљања један од начина да се што већи број младих ох-
рабри да крене путем предузетништва и ојача компетенције 
на пољу дигиталне писмености.

Организатор конференције је НВО Центар за транзицију и 
људска права „Спектар“, а покровитељ Министарство трговине, 
туризма и телекомуникација.

ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ

Извор: Танјуг

Унапређење пословног амбијента
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МЕМОАРИ ПОРОДИЦЕ ЧОЛОВИЋ
Пекмез из Шумадије некада се извозио у Европу

Пекмез који се производио на имању Чоловића продавао 
се у Аустрији још 1907. године. Како се ова посластица 
производила у том периоду, дочаравају мемоари ове 
породице. Данас имање поново враћа некадашњи сјај. 

Унук Чоловића реновирао је стару кућу и качару и то је сада 
јединствени туристички комплекс познат као Кућа Чоловића. 

Да ли сте се икада запитали како је изгледало пољоприв-
редно домаћинство почетком прошлог века? Да ли сте знали 
да је у једном, тада прилично удаљеном шумадијском селу, 
постојала права мала индустрија у којој су се прерађивале 
шљиве, сушиле, правила ракија и пекмез и сви производи се 
извозили широм Европе?

У селу Мала Врбица, око 20 километара од Крагујевца, на 
источним падинама планине Рудник, налази се некада нада-
леко познато домаћинство породице Чоловић, сада чувено као 
лидер сеоског туризма у овом делу Србије. Домаћинством уп-
равља потомак Иван Игњатијевић, који је омогућио да завири-
мо у мемоаре његове породице, записане половином прошлог 
века. Један од петорице браће Чоловић, Милосав, иначе пред-
ратни професор Геолошког факултета у Београду, заслужан је 
што можемо да сазнамо колики је потенцијал и снагу имао шу-
мадијски сељак крајем 19. и почетком 20. века.

Извоз пекмеза у Аустрију и друге
европске земље

Поред земљорадње, Милоје (отац браће Чоловић) је од 
1902. године кувао пекмез од шљива у заједници са пекмезар-
ским трговцима, а касније сам. У ту сврху узео је од надлежне 
власти 1907. године трговачко право за извоз пекмеза у Аус-
трију и друге европске земље. У почетку пекмез-мајстори су 
били Швабе из Новог Сада, тада Ујвидека и Суботице. Доцније, 
те послове око припреме и кувања пекмеза, када су се изучи-
ли, радили су наши људи.

Припреме за рад пекмезаре биле су велике. Почињало се у 
јулу, да би се све на време припремило до почетка рада пекме-
заре, обично крајем августа. Требало је припремити шупу и трем 
са две до три гарнитуре казана. Једну гарнитуру сачињавало је 
седам казана - један велики (чорбаш) и шест малих, затим шу-
мњача (прим. аут. брвнара) за канцеларију и раднике, 400-500 
метара кубних дрва, тезга за истоварање шљива, каце за цеђење 
обарених шљива са потребним прибором, затим припрема праз-
них дрвених буради за пекмез и припрема радника и свега што 
је потребно за тај посао, као и набавка хране за раднике.

Ко је све радио у пекмезари?
За три гарнитуре казана било је потребно најмање 60 рад-

ника, не рачунајући запослене око набавке и припреме хране, 
као и рабаџије за превоз пекмеза и свега осталог што је по-
требно (вода, стока, храна). Поред главног пекмез-мајстора, 
благајника и његовог помоћника, на пекмезари су запослени 
још: два примаоца шљива, на сваком чорбашу (великом казану 
у коме су се прво кувале шљиве) и на сваком малом казану по 
два радника, један пинтер за отварање и затварање буради, пе-

кар, касапин, водоноша, два радника на припреми и доношењу 
дрва и на крају један чувар.

Сваки радник добијао је дневно своје следовање: по пола 
килограма меса, пола литра ракије и један хлеб. За сваки казан 
скуваног пекмеза радници су добијали по два динара. Дневно 
је могло бити скувано највише три до четири казана. Колико је 
динар тада био вредан, говори чињеница да су шљиве плаћане 
од два до највише 3,5 динара за 100 кг.

Производњу прекинули ратови
За један килограм пекмеза било је потребно 3 до 3,5 кг 

шљива. Казани су били бакарни. 
Када је пекмез био готов, сипао би се у дрвену бурад од 150 

до 180 кг. На сваком бурету, пошто се затвори, на данусту се мо-
рала масном фарбом ставити фирма, број бурета и тежина: бру-
то, нето и тара. Годишње се прерађивало 40-50 вагона сирових 
шљива (1 вагон = 10.000 кг). Пекмез се продавао преко Извозне 
банке и извозио се у Аустрију, Русију и друге европске државе.

Овакву производњу прекинули су ратови који су убрзо 
уследили, да би се производња и економски развој породи-
це наставио после Великог рата. Након Другог светског рата 
и аграрне реформе 1953. године, породица остаје на само 10 
хектара земље и полако почиње да губи свој предратни сјај и 
раскош.

Данас туризам и обнављање воћњака
Данас имање поново полако враћа некадашњи сјај. „Унук 

Милисава Чоловића (најстаријег брата Чоловића), Михајло 
Ћурчић, са супругом Весном реновирао је најпре стару кућу 
из 1806. године, качару из 1865. године, велику кућу из 1900. 
године и то данас чини јединствени туристички комплекс на 
овом подручју, познатији као Кућа Чоловића, који је до сада 
примио и угостио велики број гостију са свих континената“, 
објашњава Иван Игњатијевић. 

„Осим туризма, полако се обнавља и пољопривредна произ-
водња - засад од 3 хектара дуње, нови засад од 3 хектара вишње 
шумадинке, хектар шљиве, 0,5 хектара крушке. У плану је поди-
зање и других засада воћа, као и изградња прерађивачких обје-
ката и постројења“, додаје Игњатијевић.

     
   Кућа Чоловића представља јединствен спој модерног и тра-
диционалног имања у срцу Шумадије са традицијом дугом више 
од 200 година. По мишљењу многих посетилаца и стручњака за 
туризам и историјско-културно наслеђе, у питању је јединствени 
амбијент на етно-туристичкој карти Србије и Шумадије. Најзна-
чајнија је стара кућа, грађена почетком 19. века, у којој се нала-
зи једно од најстаријих сачуваних огњишта у Србији.

Извор: агроклуб.рс
Извор: село.рс
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У „Аероклубу“ у Београду 12. децембра одржана је кон-
ференција посвећена радним правима, која је окупила више 
учесника који се баве овом проблематиком. Конференцију је 
организовала Фондација Центар за демократију, уз подршку 
Међународног центра Олоф Палме и Амбасаде Краљевине 
Шведске.

На конференцији су учествовали и представници назави-
сних државних органа, невладиних организација, синдиката, 
професори универзитета. Скуп је отворила Наташа Вучковић, 
из Фондације Центар за демократију, а присутнима су се обра-
тили и амбасадор Краљевине Шведске Њ.е. Јан Лундин, Дани-
ло Милић из Центра Олоф Палме и Бранкица Јанковић, повере-
ница за заштиту равноправности.

На конференцији се говорило о радним правима, како из-
гледа радно законодавство, а како стварни живот запослених, 
о дискриминацији и борби против дискриминације, о положају 
и запошљавању угрожених група, прекарном раду као доми-
нантном облику запошљавања, о положају младих на тржишту 
рада, као и европским интеграцијама Србије у светлу радних 
права, али и о актуелним дешавањима у европским државама 
кроз призму протеста у Француској.

Наташа Вучковић је у свом излагању изнела критику нео-
либералног концепта радних права и заобилажења стандарда 
радних права радника.

Амбасадор Краљевине Шведске је говорио о проблемима 
Европске уније у области рада, пре свега у Француској, као по-
следица одсуства социјалног дијалога, затим о дигиталним (ин-
тернет) пословима као новом виду рада, проблемима пензионих 
система, јавног и приватног дуга, неједнаком приступу особа са 
хендикепом тржишту рада, а истакао је и проблем демографије 
и миграција који су изазов за ЕУ, али и Србију. Амбасадор Лун-
дин се осврнуо и на историјат шведског модела радног и социјал-
ног осигурања, социјални дијалог послодаваца и синдиката и 
приступ свету рада који је постао узор за многе државе.

Бранкица Јанковић је истакла да је улога Поверника за 
заштиту равноправности да указује на проблеме и неправил-
ности у заштити равноправности, што укључује и радна права. 
Посебно је нагласила проблем у креирању политика радних 
права и значај борбе против рада „на црно“, што захтева ко-
ординиран рад свих државних органа. Када је у питању дис-
криминација, како истиче Јанковићева, све је већи број пријава 
Повернику од стране грађана у вези са кршењем радних права, 
док су синдикати тек однедавно почели да подносе пријаве, 
иако су одавно овлашћени за тај вид поступања.

„Често основа пријаве није дискриминација, али јесте нека 
друга врста повреде права, па се у тим случајевима Повереник 
понаша као нека врста правне помоћи, која указује коме особа 
може да се обрати и које кораке да предузме“, истакла је Бран-
кица Јанковић. 

У оквиру конференције организована су три радна панела, 
први посвећен радним правима - трендовима, резултатима и 
примени, други о прекарном раду као доминантном облику 
рада и трећи посвећен осетљивим групама на тржишту рада.

Представљена је и Платформа против јефтиног рада, која 
има за циљ да утврди тачно стање и да се залаже за смањење 
појаве јефтиног рада кроз заједничко деловање и усклађен 
наступ синдиката, послодаваца, невладиних организација, ме-
дија, појединаца и привредних субјеката.

     

     

ПРЕКАРНИ РАД
  Прекарни рад карактерише одсуство предвидљивости или 
сигурности, што утиче на материјално или психолошко стање. 
Главна карактеристика прекарности је несигурност, рад на 
одређено време, повремени и привремени рад, ниска или никак-
ва радна права и заштита. 
    То су углавном сезонски радници, радници „на црно“, слободња-
ци који живе од хонорара, уговорни радници, они који обављају 
повремене послове преко разних агенција, стручњаци који раде 
по пројектима, за разлику од генерација из раздобља социјалне 
државе у Европи, које су могле рачунати на тешко стечена рад-
ничка права и социјалне погодности, као што је стално запос-
лење које им је осигурало пензионо и здравствено осигурање, 
одређено осмочасовно радно време, годишњи одмор, слободне 
викенде и синдикално организовање.

Бранкица Јанковић: 
   „Људи су данас у страху од губитка посла, наравно и даље због 
високе стопе назапослености, упркос паду. Пристају на разно-
разне услове за рад, чак и оне који укључују неједнак третман, 
па и дискриминацију. Охрабрује што су у последње време грађа-
ни много спремнији да пријаве нерегуларности него раније, јер је 
дискриминација највише изражена на тржишту рада. Углавном 
пријаве подносе жене, због дискриминације у вези са трудноћом 
и материнством, али и особе са инвалидитетом. Мушкарци та-
кође пријављују неједнаке услове, међутим, у великом броју 
случајева се испостави да се не ради о дискриминацији већ о 
некој другој повреди по основу рада, у ком случају се упућује на 
надлежни орган. 
   Услови у којима сви живимо и неолиберални тржишни кон-
цепт, као и нерегулисано дигитално тржиште рада и све мањи 
капацитети људи да одговоре на нове захтеве, посебно оних у 
средњој или старијој категорији радника, никако нам не иду на-
руку и биће тешко пронаћи и креирати најбоље политике које ће 
помирити те захтеве и спречити дискриминацију, створити јед-
наке услове и заштитити раднике на прави начин.
   Зато је неопходна сарадња свих надлежних државних орга-
на, оних који треба да се баве повећањем инвестиција и самим 
тим и повећањем радних места, али и они у чијој је надлежности 
заштита радника морају, такође, деловати у складу са својим 
овлашћењима и бити доследни. Ту видим и велику улогу синди-
ката, који нису оно што су били и које заправо треба подстаћи 
да преузму своју улогу, али и цивилног друштва и свих грађана 
заједно“.

РАДНА ПРАВА СУ НАША ПРАВА

Јадранко Матић



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


