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ТЕМА БРОЈА - Национална служба за запошљавање 
данас је модеран јавни сервис, чије су услуге на 
нивоу европских јавних служби. Захваљујући 

бројним позитивним променама на тржишту рада, 
у овој години стопа незапослености приближила се 
европским вредностима - истакао је директор НСЗ 

Зоран Мартиновић

НСЗ 
 МОДЕРАН ЈАВНИ СЕРВИС
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УВОДНИК

НСЗ ОБЕЛЕЖИЛА
97-ГОДИШЊИЦУ РАДА 

Доделом признања и захвалница Национална служба за запошља-
вање се и ове године захвалила својим партнерима – компанијама и локал-
ним самоуправама које су оствариле најбоље резултате на пољу запошља-
вања и тако знатно помогле у смањењу проблема незапослености у нашем 
друштву. 

„Данас је Национална служба за запошљавање модеран јавни сервис 
који клијентима пружа услуге на исти начин како то чине и модерне службе 
у Европи“, рекао је директор НСЗ Зоран Мартиновић и истакао да тржиште 
рада у Србији последњих година карактеришу различите позитивне проме-
не, те да се у овој години стопа незапослености, као и неки други индикато-
ри, приближавају европским вредностима. 

„Када говоримо о НСЗ можемо се похвалити чињеницом да су бројни 
послодавци заинтересовани за мере активне политике запошљавања, као 
и да се велики број незапослених у те мере укључује. Треба похвалити и 
јединице локалне самоуправе, које су у НСЗ препознале поузданог партне-
ра“, нагласила је Бојана Станић, државна секретарка у Министарству за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања.

У овом броју „Послова“ тема нам је и електронско пословање, о којем 
се говорило на скупу „Унапређење електронског пословања у свакоднев-
ној пракси“. Истакнуто је да је увођење дигитализације у област привре-
де донело бројне предности и унапредило свакодневну праксу, као и да је 
грађанима и привредницима данас омогућено да заврше многе ствари без 
доласка на шалтер, а службеници су ослобођени додатног посла. Папирна 
документа мењају се електронским, електронски потпис изједначен је са 
својеручним, што доприноси бржем и ефикаснијем пословању, али и уште-
ди времена и новца.

Представљамо вам Филијалу Смедерево НСЗ, где се бележи пад неза-
послености, па тако подаци из новембра ове године показују да је на еви-
денцији за 13 одсто мање незапослених у односу на исти период прошле 
године. Као важне разлоге за такав резултат у овој филијали наводе запо-
шљавање уз финансијску подршку НСЗ послодавцима и подршку у поступ-
ку посредовања, као и долазак страних инвеститора.

Водимо вас на изложбу „Рукотворинама до посла“, која је у Кући краља 
Петра организована у оквиру програма обука за тржиште рада и радне 
праксе у организацији „Етно мреже“, а уз подршку НСЗ. Од бројних актив-
ности Националне службе издвајамо наше учешће на Сајму привреде и 
предузетништва EXPO NIŠ 2018, као и панел дискусију о женском преду-
зетништву у циљу развоја јужне Србије, која је такође одржана у Нишу.

Како протиче обука за кројење и шивење осам полазница у органи-
зацији зрењанинске филијале и колико ће људи бити запослено у општини 
Кнић захваљујући уговорима које је 16 послодаваца закључило са општи-
ном и НСЗ о одобравању субвенција из општинског буџета, сазнаћете у овом 
броју „Послова“.
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Филијала Смедерево покрива Поду-
навски округ, коме припадају општине 
Смедеревска Паланка и Велика Плана и 
град Смедерево, који је административ-
ни, економски, привредни и културни 
центар округа.

„Статистички подаци на крају но-
вембра ове године говоре да је на евиден-
цији 11.708 незапослених, од тога 497 
особа са инвалидитетом, што је за 13% 
мање него у истом периоду 2017. године”, 
истиче Зорица Келе, начелница Одељења 
за посредовање у запошљавању и плани-
рање каријере Филијале Смедерево НСЗ. 

Она додаје да су разлози за смањење 
незапослености свакако запошљавање уз 
финансијску подршку НСЗ послодавцима 
и подршку у поступку посредовања, као 
и долазак страних инвеститора.

Рад са незапосленима
и сарадња са послодавцима 

Током ове године Филијала Смеде-
рево је забележила укупно 541 обилазак 
послодаваца, а реализоване су 53 саве-
тодавне услуге у вези са запошљавањем 
особа са инвалидитетом.

„Послодавци су пријавили 764 пот-
ребе за запошљавањем за 2.414 радника, 
што је 120,70% од планираног. До сада 
је 398 људи запослено уз наше посредо-
вање“, истиче Зорица Келе, начелница за 
посредовање у запошљавању и плани-
рање каријере.

Рад са незапосленима усмерен је на ре-
ализацију бројних обука које имају за циљ 
едукацију у активном тражењу посла. 

„Обуку за активно тражење посла то-
ком 2018. године успешно је прошло 493 
људи и 16 особа са инвалидитетом, а мо-
тивационо-активациону обуку за лица без 
квалификација и нискоквалификоване за-
вршило је 277 незапослених и 21 особа са 

инвалидитетом. Поред тога спроводимо 
и Тренинг самоефикасности, који је завр-
шило 70 незапослених, као и Радионицу 
за превазилажење стреса услед губитка 
посла за 30 незапослених“, истиче Зорица. 
Она додаје да Клуб за активно тражење 
посла у Смедеревској Паланци активно 
ради већ 10 година и да је у ову меру до 
сада укључено око 1.200 незапослених. 

Актуелне обуке и програми 
запошљавања

„У току је реализација три обуке за 
потребе тржишта рада: обука за опера-
тера на ЦНЦ машинама, за геронтодо-
маћице и за кројење и шивење, којима је 
обухваћено 20 незапослених. Програмом 
стручне праксе обухваћена је 81 особа, а 
у меру стицања практичних знања укљу-
чено је њих 9. Филијала је организовала 
и две обуке за потребе тржишта рада за 

ОСИ и то за енглески језик и основну ин-
форматичку обуку“, истиче Зорица Келе 
и додаје да су током ове године 74 лица 
ангажована у оквиру јавних радова, као 
и да се већ годинама успешно реализује 
Програм функционалног основног обра-
зовања одраслих.

Филијала континуирано реализује и 
дводневну бесплатну обуку „Пут до ус-
пешног предузетника“, која је намење-
на незапосленима који желе да започну 
сопствени бизнис, па је у 2018. реализо-
вано 10 обука за 319 незапослених, док 
је њих 57 отпочело сопствену делатност 
уз помоћ НСЗ. По јавним позивима и кон-
курсима које је расписала НСЗ за доделу 
субвенција за запошљавање теже запо-
шљивих категорија лица на новоотво-
реним радним местима запослено је 53 
људи, а у јавне радове укључено још 129 
незапослених. 

Сарадња са локалним
самоуправама

Локалне самоуправе од 2007. године 
учествују у суфинансирању програма и 
мера активне политике запошљавања. У 
овој години закључена су два споразума, 
са Градом Смедерево и Општином Вели-
ка Плана.

„Споразумом о уређивању међусобних 
права и обавеза у реализацији програма 
и мера активне политике запошљавања 
обезбеђена су средства од 27,2 милиона ди-
нара, а захваљујући том споразуму у пре-
дузетничке воде ушло је 54 незапослених, 
запослено 79 људи из категорије теже за-
пошљивих на новоотвореним радним мес-
тима и ангажовано још 53 људи на јавним 
радовима. Кроз споразум са Општином 
Велика Плана, уз финансијска средства од 
17,7 милиона динара 37 лица покренуло је 
бизнис, 34 је запослено на новоотвореним 
радним местима, а 38 је ангажовано у ок-
виру програма јавних радова“, истиче наша 
саговорница.

Сајмови запошљавања
Током ове године организована су 

два сајма запошљавања, у Смедеревској 
Паланци и Смедереву. Учествовало је 39 
послодаваца са понудом од 635 радних 
места. Сајмове је посетило 1.463 незапос-
лених и 59 особа са инвалидитетом, а по-
сао је до сада добило 200 људи.

Планови
„Највећи део предвиђених актив-

ности за ову годину је реализован у целос-
ти. До краја године у плану је и реализа-
ција анкетирања послодаваца са циљем 
израде прогноза за тржиште рада, као 
и унапређење наших услуга“, закључује 
Зорица Келе. Јасмина Беочанин

Филијала Смедерево Националне службе за запошљавање

ИНВЕСТИЦИЈЕ ЗА ВЕЋЕ ЗАПОШЉАВАЊЕ
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Н ационална служба за запошља-
вање обележила је 97. годишњи-
цу свога рада и постојања, у пе-
так, 14. децембра 2018. године, у 

Народној скупштини Републике Србије.
Присутнима су се обратили Зоран 

Мартиновић, директор Националне служ-
бе за запошљавање и Бојана Станић, др-
жавна секретарка у Министарству за рад, 
запошљавање, борачка и социјална пи-
тања, након чега је уследила додела зах-
валница и признања за 12 послодаваца 
и 4 локалне самоуправе са којима је НСЗ 
остварила изузетно добру сарадњу у 2018. 
години.

„Прво да се осврнемо на историјски 
тренутак зашто обележавамо баш овај 
дан, 14. децембар. Све је почело веома 
давно, када је први пут донет Закон о 
заштити радника и када су 1921. годи-
не основане средишне берзе рада, а по-
том и месне, у неким већим привредним 
центрима. Основни задатак берзи био је 
сличан овоме што Национална служба 
за запошљавање данас ради, а то је суз-
бијање незапослености, подстицање за-
пошљавања и брига о људима који траже 
посао“, рекао је Мартиновић. 

„Наша институција се у свом раду и 
деловању прилагођавала различитим 
потребама кроз разне историјске епохе. 
Данас, након скоро пуног века постојања, 
НСЗ је један модеран јавни сервис који 
својим клијентима пружа услуге на исти 
начин како то чине и модерне службе 
широм Европе“, истакао је Зоран Марти-
новић и додао да тржиште рада у Србији 
последњих година карактеришу разли-
чите позитивне промене, те да се у овој 
години стопа незапослености, као и неки 

други индикатори, приближавају европ-
ским вредностима. 

„Чињеница је да данас бележимо нај-
нижу вредност стопе незапослености, 
која износи 11,3%, што је за 2,2% мање 
у односу на претходну годину. Стопа за-
послености се такође повећала и сада је 
близу 50%, што је за 2,5% више у односу 
на претходну годину. Смањио се и број 
незапослених, сада је испод 550.000, што 
је за 11% мање него у 2017. години, а то 
су све статистички показатељи да заиста 
идемо у добром правцу“, нагласио је ди-
ректор НСЗ.

„Када је у питању улога НСЗ у запо-
шљавању, можемо нагласити до смо до 
данашњег дана забележили близу 250.000 
примера запошљавања лица која су била 
на евиденцији. Важно је напоменути да је 
управо НСЗ кроз посредовање учествова-
ла у укупном запошљавању са преко 30%. 
Такође, у програме и мере активне поли-
тике запошљавања ове године, закључно 
са новембром, укључено је близу 150.000 
лица која су се налазила на евиденцији. 
Посебно је значајно што је у овај број укљу-
чено око 34% младих људи до 30 година 
и око 6% или 10.000 особа са инвалидите-
том“, рекао је Мартиновић. 

„Велики број послодаваца изражава 
заинтересованост за мере активне поли-
тике запошљавања, са једне стране, док 
су са друге стране ту незапослена лица 
која се укључују у ове мере. Поред тога, 
треба да похвалимо и јединице локалне 
самоуправе, које су у НСЗ препознале 
поузданог партнера“, нагласила је Бојана 
Станић, државна секретарка у Минис-
тарству за рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања, и додала да је ово 

такође година борбе против сиве еконо-
мије и да су изменом закона крајем де-
цембра 2017. године заиста постигнути 
резултати у борби спречавања рада „на 
црно“, односно да је такав рад смањен на 
најмању могућу меру. Она је додала да је 
у процедури и давање мишљења за На-
ционални акциони план запошљавања 
за 2019. годину, те да ће сви бити суочени 
са великим изазовима у наредној години.

Овогодишња признања НСЗ додеље-
на су послодавцима који су у овој години 
запослили на неодређено време највећи 
број лица са евиденције незапослених 
користећи услугу посредовања у запо-
шљавању без финансијске подршке НСЗ, 
послодавцима који су запослили највише 
особа са инвалидитетом користећи услу-
гу посредовања у запошљавању, преду-
зетницима који су уз финансијску подрш-
ку НСЗ, субвенцију за самозапошљавање, 
основани у 2017. години, а већ током 2018. 
су запослили незапослено лице са еви-
денције и локалним самоуправама које 
су дале највећи допринос запошљавању, 
узимајући у обзир усвојени Локални ак-
циони план запошљавања, висину сред-
става опредељених за запошљавање, број 
учесника у мерама запошљавања и сте-
пен развијености општина. 

„Из буџета града за 2018. годину 
издвојили смо за активну политику за-
пошљавања 40 милиона динара и са по-
носом истичемо да смо свих 40 успешно 
реализовали“, рекла је Мирјана Ђоковић, 
помоћница градоначелника Чачка.

Највећи изазов је запошљавање особа 
са инвалидитетом, јер су потребна прила-
гођавања радних места и посебне обуке.

НСЗ - МОДЕРАН ЈАВНИ СЕРВИС
ТЕМА БРОЈА    Обележен Дан Националне службе 
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„Сада имамо 8 особа са инвалидите-
том које су постале део нашег тима, што 
никако не значи да планирамо да се за-
држимо на том броју, с обзиром да има-
мо још две и по недеље до краја године 
и затварања конкурса“, навела је Сара 
Стефановић, представница компаније 
„WinWin“ Чачак.

Јелена Стаменковић, из компаније 
„Будућност пет“ д.о.о. из Јагодине, иста-
кла је да се сва радна места за програме 
обука у сарадњи са НСЗ прилагађају осо-
бама са инвалидитетом и да се то одно-
си на широк спектар услуга, од „facility“ 
менаџмента, одржавања хигијене, хор-
тикултуре, техничког одржавања, све до 
завршних радова у грађевинарству. 

Овогодишња признања додељена су у 
неколико категорија. Компанија BERTEKS 
TEXTILE из Крагујевца, која се бави произ-
водњом одеће, добила је признање за посе-
бан допринос запошљавању у 2018. години. 
Компанији AMPHENOL AUTOMOTIVE 
TECHNOLOGY из Трстеника, која произ-
води електричну и електронску опрему, 
додељено је признање јер је запослила 65 
људи уз посредовање НСЗ, а без финансијске 
подршке. Посебан допринос запошљавању 
у овој години дао је и BIN COMMERCE из 
Београда, који производи основне органске 
хемикалије и који је посредовањем НСЗ, без 
финансијске подршке, запослио 47 људи. 
Компанија БУДУЋНОСТ ПЕТ из Јагодине 
је током ове године запослила 9 особа са ин-
валидитетом са евиденције на неодређено 
време. ПРВА ЛИНИЈА из Зрењанина, која 
се бави производњом кожне обуће, у 2018. 
години запослила је 5 особа са инвалиди-
тетом са наше евиденције. Још једно при-
знање у истој категорији добија WIN WIN 
SHOP из Чачка, који се бави трговином на 
мало рачунарима и софтвером и који је у 
овој години запослио 8 особа са инвалиди-
тетом.

Посластичарска радња РИАЗОР 015 
из Шапца је добила признање јер је ове 
године запослила 9 тражилаца запос-
лења са евиденције. Признање је добио 
и послодавац LASTA COM PERTATE из 
Лесковца, који се бави прерадом и кон-
зервирањем воћа и поврћа и који је за-
послио 6 људи са евиденције НСЗ.

Поводом Дана НСЗ додељене су и 
захвалнице локалним самоуправама за 

изузетан допринос запошљавању у овој 
години. Захвалнице су добили Град Ча-
чак, који је из буџета издвојио 9 мили-
она динара за финансирање програма 
субвенције за самозапошљавање. Такође, 
Чачак самостално, а уз техничку подрш-
ку НСЗ, финансира и реализацију више 
програма: субвенцију послодавцима за 
запошљавање теже запошљивих гру-
па на новоотвореним радним местима, 
стручну праксу, јавне радове и обуке на 
захтев послодавца. У програме и мере 
активне политике запошљавања у Чачку 
је до сада укључено 208 незапослених. 
Општина Бор је такође добила захвал-
ницу, јер је из буџета издвојила нешто 
више од 17 милиона динара за програм 
самозапошљавања, субвенције послода-
вцима за запошљавање теже запошљи-
вих група на новоотвореним радним 
местима и јавне радове. Уз техничку 
подршку НСЗ, Општина Бор самостал-
но финансира и реализацију програма 
стручне праксе и јавних радова. У про-
граме и мере активне политике запо-
шљавања је у Бору до сада укључено 318 
незапослених лица.

Општини Рума је додељена зах-
валница јер је из сопственог буџета из-

двојила 5 милиона динара за финанси-
рање програма јавних радова, а такође 
је уз техничку подршку НСЗ самостално 
са 10 милиона динара финансирала ре-
ализацију програма стручне праксе. У 
програме и мере активне политике за-
пошљавања у Руми је до сада укључено 
106 незапослених. Четврта локална са-
моуправа којој је додељена захвалница 
је Општина Лајковац, која је Локалним 
акционим планом запошљавања за ову 
годину издвојила из буџета 14 и по ми-
лиона динара за финансирање програма 
приправника и јавних радова уз техничку 
подршку НСЗ. У програме и мере активне 
политике запошљавања у Лајковцу су до 
сада укључена 53 незапослена лица. 

За изузетну сарадњу на пољу за-
пошљавања у овој години на локалном 
тржишту рада, додељене су посебне 
захвалнице. Компанија KROMBERG & 
SCHUBERT SRBIJA из Крушевца, која 
производи електричну и електронску 
опрему, у 2018. години запослила је 344 
људи, а њих 117 уз посредовање На-
ционалне службе за запошљавање, без 
финансијске подршке. Компанија ФИ-
ОРАНО, која производи рубље, добила 
је захвалницу јер је у овој години извр-
шено посредовање за 167 тражилаца 
запослења за седиште компаније и ново-
основани погон у Кули, без финансијске 
подршке. Компанија CLEAR из Пирота, 
која се бави услужним делатностима, 
у овој години запослила је 74 особе, од 
којих 35 уз наше посредовање и без фи-
нансијске подршке. Захвалницу је доби-
ла и компанија FLEX ACADEMY из При-
боја, послодавац који је у 2018. години 
запослио 120 тражилаца запослења. 

Доделом признања и захвалница 
Национална служба за запошљавање се 
и ове године захвалила својим партнери-
ма – компанијама и локалним самоупра-
вама које су оствариле најбоље резултате 
на пољу запошљавања и тако знатно по-
могле у смањењу проблема незапосле-
ности у нашем друштву. Тамара Сарић
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Увођење дигитализације у област прив-
реде донело је бројне предности и унапреди-
ло свакодневну праксу. Грађанима и привре-
дницима данас је омогућено да заврше многе 
ствари без доласка на шалтер, а службени-
ци су ослобођени додатног посла. Папирна 
документа мењају се електронским, елек-
тронски потпис изједначен је са својеруч-
ним, што доприноси бржем и ефикаснијем 
пословању, али и уштеди времена и новца 
- речено је на скупу „Унапређење електрон-
ског пословања у свакодневној пракси“, који је 
одржан у Привредној комори Србије. 

Скуп је окупио представнике др-
жавних органа, Министарства трговине, 
туризма и телекомуникација, Пореске 
управе, Агенције за привредне регистре, 
Централног регистра и ПКС, али и прив-
реднике и рачуновође.

Отварајући скуп, Александар Перић, 
из Привредне коморе Србије, рекао је да 
је важно што држава прелази да буде 
сервис грађана. „Од октобра 2017. године 
постављен је систем електронског посло-
вања, а од априла ове године и систем 
е-управе. Боља је комуникација између 
правних лица и јавног сектора и појед-
ностављено пословање уз велике уштеде 
времена и материјалних средстава. Ради 
се једноставније, брже и ефикасније“, на-
гласио је Перић.

Наталија Радоја, из Министарства 
трговине, истакла је да Закон о електрон-
ском пословању регулише електронски 

документ, услуге од поверења и елек-
тронску идентификацију. 

„Када говоримо о електронском до-
кументу предвидели смо две значајне 
новине: документу је обезбеђена пра-
воснажност и законом се изједначава са 
папирним документом, а са друге стране 
предвидели смо могућност да папирни 
документ постане електронски и постане 
оригинал. Овај процес је важан, јер када 
донесете папире, службеник може да их 
скенира и потпише електронским потпи-
сом“, објаснила је она.

Доадала је да то значајно може да 
убрза одређене поступке. „Верификова-
ли смо електронски потпис и жиг, увели 

печат, доставу, чување и потписивање у 
cloud-у, а наши пружаоци услуга од пове-
рења имају обавезу да се ускладе са но-
вим условима из закона и да електрон-
ске потписе ускладе са новим техничким 
условима“, истиче Наталија Радоја.

Посебно је важна добра комуника-
ција институција које заступају велики 
број привредника, пре свега малих и 
средњих предузећа. Диана Глигорије-
вић, председница Одбора услуга ПКС, 
објаснила је да управо та предузећа 
имају највише проблема у прихватању 
дигиталног и електронског пословања, 
јер се ослањају на спољашњу услугу и 
сараднике.

Електронско пословање у Србији

У КОРАК СА СВЕТОМ

     
   У ПКС је представљена електронска платформа за интегрални регистар хемикалија за 
привреднике и компаније које послују у области хемијске индустрије.
Електронска платформа, која ће знатно поједноставити и појефтинити администра-
тивне процедуре у хемијској индустрији, стартује 1. јануара 2019. године, а за биоцидне 
производе у марту следеће године. 
   „Хемијски сектор је веома осетљив и упис хемикалија у регистар и промет на тржишту 
Србије је под строгом контролом, да се не би догодило да се на тржишту нађе произ-
вод који може да угрози здравље становништва. Досадашњи посао регистрације, уз 
обимну документацију, коју је око 3.300 привредних субјеката сваке године доставља-
ло ресорном министарству на обраду и одобрење за промет на тржишту Србије, сада 
је поједностављен и убрзан“, истакао је помоћник министра заштите животне средине 
Александар Весић.
  „Са новим е-порталом, привредни субјекти могу сами директно да попуњавају ре-
гистар хемикалија, а податке електронским путем достављају Министарству. Обрада 
података неупоредиво је бржа, а постојаће и двострука провера хемикалија које излазе 
на тржиште“, каже Весић. 
   Догађају је присуствовало око 250 представника компанија. Извор: ПКС
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„Постоје и велике компаније које то 
виде као проблем и због тога је важно ор-
ганизовати електронско пословање тако 
да привредници буду добро едуковани и 
да могу да користе све могућности које 
им пружа систем. Такође, држава тре-
ба да добро сагледа и препозна потребе 
привредника“, каже она, додајући да Ср-
бија у сфери дигиталне технологије иде 
у корак са светом и да има потенцијала 
да буде развојна тачка у том смислу и 
тако привредницима олакша пословање 
и значајно умањи сиву економију. 

На скупу „Унапређење електронског 
пословања у свакодневној пракси“ могле 
су се чути и новине у раду државних ин-
ституција у области електронског посло-
вања. 

Мишко Марковић, из Пореске упра-
ве, подсетио је да је пре четири године 
почела електронска ера пословања у 
Србији између државних институција и 

пореских обвезника, када је почела обја-
дињена наплата. 

„Данас је омогућено подношење по-
реских пријава електронским путем, а 
апликације прилагођавамо изменама 
закона и подзаконских аката. Такође, 
проширујемо скуп података доступних 
корисницима, што ће убрзати пословање 
и олакшати пореским обвезницима до-
бијање одређених докумената“, објашња-
ва Марковић.

У Пореској управи кажу да плани-
рају на који начин да додатно побољшају 
комуникацију са пореским обвезницима, 
како би поред подношења захтева елек-
тронским путем могли да добију и одго-
воре на исти начин. Тренутно је актуелна 
регистрација и евидентирање сезонских 
радника и подношење пријава за њих. 

Марија Пајић, из Агенције за прив-
редне регистре, најављује Централну 
евиденцију стварног власништва до 

краја године, а и пуну функционалност 
од 1. јануара 2019. године, додајући да 
очекује око 150.000 пријава. 

„Проширићемо електронске услуге 
у регистру грађевинских дозвола и по-
чети формирање е-лизинга и е-залога, 
у новембру следеће године очекује се 
нови регистар здравствених услуга, а 
оно што је најважније јесте електронска 
регистрација у регистру привредних 
субјеката“, истиче Марија. Електронска 
регистрација подразумева умањење 
трошкова, јер је накнада коју агенција 
наплаћује нижа и не постоји накнада 
овере оснивачког акта. Предузетници су 
прихватили електронску регистрацију и 
број пријава се стално увећава.

О електронском пословању и пла-
новима говорио је и Немања Миленко-
вић, из Централног регистра обавезног 
социјалног осигурања. Централни ре-
гистар био је пионир у Србији у елек-
тронском пословању. Формиран је 2010. 
године, портал је почео са радом три 
године касније, а сет услуга до данас је 
значајно проширен. 

„Сви полако схватају колики је значај 
Централног регистра. Прошле недеље је 
усвојен нови Закон о централном регис-
тру и објављен у ‚Службеном гласнику‘, 
што је основа да се он следеће године 
прошири још једним регистром запосле-
них, изабраних, именованих, поставље-
них и ангажованих лица код корисника 
јавних средстава и то је највећа ставка 
у новом закону“, истиче Миленковић и 
додаје да је први прави електронски сер-
вис, прва већа примена квалификованих 
електронских сертификата, била управо 
на порталу Централног регистра. 

Јелена Бајевић
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У Кући краља Петра прошле недеље отворена је изложба 
„Рукотворинама до посла“, у организацији „Етно мреже“, коју су 
свечано отворили директор Националне службе за запошља-
вање Зоран Мартиновић и председница ГО Савски венац Ирена 
Вујовић.

Изложба је организована у оквиру програма обука за тр-
жиште рада и радне праксе коју спроводи „Етно мрежа“ уз 
подршку Националне службе за запошљавање, у циљу поди-
зања знања и вештина за примену традиционалних техника 
у изради рукотворина. У обуке ће бити укључено 110 незапос-
лених у девет градова и општина широм Србије – у Београду, 
Краљеву, Новом Пазару, Крагујевцу, Прокупљу, Нишу, Бору, Су-
ботици и Лесковцу.

„Веома смо захвални за ову врсту подршке коју имамо од 
Националне службе за запошљавање“, истакла је директорка 
„Етно мреже“ Виолета Јовановић.

Национална служба за запошљавање сваке године организује 
обуке за незапослена лица и то у занимањима која могу обезбе-
дити подизање њихових знања и вештина и брже запошљавање. 

„Обуке су краткотрајне, али изузетно корисне и велики број 
лица која их заврше могу себи обезбедити посао или започе-
ти самостални бизнис. Ове године смо укључили велики број 
незапослених, широм Србије, у различите врсте обука, за сва 
занимања која су на тржишту рада дефицитарна. Све чешће 
добијамо сазнања да послодавци не могу да пронађу одго-
варајућу радну снагу, односно да нема радника са траженим 
знањима, вештинама, способностима. Кроз обуке ми помаже-
мо да се премосте ови проблеми, на којима треба да ради и 
образовни систем у сарадњи са привредом. На тај начин би се 
људи врло брзо из процеса образовања укључивали у процес 
рада, што нам је свима заједнички циљ. Захваљујем се свима 
који су били партнери на овом нашем програму. Са оваквим 
програмима ћемо наставити и наредне године. Посебно желим 
да истакнем да су жене циљна група коју планирамо да укљу-
чимо у разне програме и мере запошљавања, а ово је један од 
видљивих програма који укључује жене“, рекао је Мартиновић. 

На изложби су промовисани радови које праве полазнице 
обуке у Београду, коју је завршило 18 лица. Изложба је иста-

кла у први план технике које су савладале и које су део нового-
дишњих поклона „Етно мреже“. Са изложбе је послата порука да 
се сви укључимо у програм одговорне куповине и на тај начин 
постанемо део иницијативе „1.000 жена“, која има за циљ обез-
беђивање прихода за жене које су укључене у програм обуке.

„Општина се труди да што више оснажи жене и да имамо 
што квалитетније програме како би оне биле конкурентније на 
тржишту рада. Имате прилику да видите радове на којима су 
чланице радиле у протеклих месец дана. То је за резултат дало 
овако лепе производе, а општина ће се трудити да увек буде 
добар партнер“, поручила је Ирена Вујовић, председница ГО 
Савки венац.

Обуке помажу женама да своје вештине унапреде, да из 
аматера израсту у професионалце и да на основу стечених 
вештина направе производ који су способне да пласирају на 
тржиште, продају и остваре приход.

Догађају је присуствовала и чланица Градског већа и Саве-
та за родну равноправност града Београда Елена Билић.

Oбука за кројење и шивење, у организацији зрењанинске филијале НСЗ, реализује се у модном салону „Весна“ у Зрењанину. Осам 
полазница са евиденције незапослених укључило се у обуку 15. октобра, а завршетак је планиран у другој половини децембра. 

Мере заштите на раду и организација радног места су општеобразовне теме на овом курсу, док су ужестручне материјали 
за обраду, машине и средства за рад, кројење и шивење одеће. 
Нагласак је на пракси, те ће исход курса бити стечене вештине 
кројења и шивења сукања, панталона, кошуља, хаљина и сакоа.

„Први пут учествујем у реализацији обуке за кројење и ши-
вење у сарадњи са Филијалом Зрењанин НСЗ. Већ смо сарађи-
вали при оснивању салона, с обзиром да сам добила средства за 
самозапошљавање у износу од 160.000 динара. Испунила сам 
све услове и моја фирма успешно ради већ 5 година. Мотив за 
извођење обуке била је моја жеља да пренесем знање женама 
које воле овај посао“, каже менторка полазницама и власница 
модног салона Весна Аврамов, која планира да у Зрењанину от-
вори школу шивења сличну онима у Новом Саду и Београду.

„Задовољна сам оним што сам до сада научила, а задовољна 
сам и обуком, јер учимо без притиска и видно напредујемо. С 
обзиром да о шивењу ништа нисам знала, желела сам да научим 
да шијем, зато сам се на позив саветнице укључила на курс. Оче-
кујем да ће ми обука омогућити да се лакше запослим“, истиче 
Вања Томовић, једна од полазница.

РУКОТВОРИНАМА ДО ПОСЛА

ОБУКА ЗА КРОЈЕЊЕ И ШИВЕЊЕ

Александра Штрбац

Катарина Јовичин

Филијала Зрењанин



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

1560
Администрација и управа               10 
Трговина и услуге                              38 
Медицина                                         40
Индустрија и грађевинарство              44
Саобраћај и везе                                      47
Наука и образовање                         47

Бесплатна публикација о запошљавању 926.12.2018. |  Број 809 |   
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               Администрација и управа

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

Београд, Булевар војводе Мишића 39

На основу члана 54 Закона о државним службеницима 
(„Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 
- исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14 
и 97/14), члана 17 став 1 Уредбе о спровођењу интерног и 
јавног конкурса за попуњавање радних места у државним 
органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен 
текст и 109/09) и Закључака Комисије за давање саглас-
ности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање 
код корисника јавних средстава 51 број 112-1692/2018 од 
28.02.2018. године и 51 број 112-1980/2018 од 14.03.2018.
године, Републички геодетски завод оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуњавају: Републички 
геодетски завод, Београд, Булевар војводе Мишића 39

II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место за обраду и контролу 
података снимања, у звању референта

у Сектору геодетских послова, 
Одељењу за топографију, Одсеку за 

фотограметрију (редни број 62)
1 извршилац

Опис послова: учествовање у контроли података сни-
мања из ваздуха; учествовање у обради података сни-
мања из ваздуха; учествовање у изради и ажурирању 
дигиталног ортофотоа; учествовање у изради и ажури-
рању висинских модела; учествовање у вођењу регистра 
о снимљеним подацима; обављање и других послова по 
налогу непосредног руководиоца.

Услови: средња геодетска школа; положен државни 
стручни испит; најмање 2 године радног искуства у стру-
ци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање области 
топографије, картографије и фотограметрије и прописа који 
уређују ову област (Закон о државном премеру и катастру; 
Правилник о топографском премеру и топографско-карто-
графским производима) - писмено путем теста и усмено, 
вештина комуникације - усмено.

2. Радно место надзора над радом 
геодетских организација, у звању 

самосталног саветника
у Сектору за надзор и контролу, 

Одељењу стручног надзора, Одсеку за 
инспекцијски надзор (редни број 101)

3 извршиоца

Опис послова: обављање канцеларијског и теренс-
ког надзора над радом геодетских организација и изра-
да записника о извршеном надзору; припрема и анали-
за података за потребе инспекцијског надзора и обрада 
података и документације након извршеног надзора; 
решавање и обрада предмета по приговорима на рад 
геодетске организације; праћење извршења мера из 
записника о извршеном надзору; подношење захтева за 
покретање прекршајног поступка против геодетске орга-
низације; давање предлога за забрану извођења радова 
геодетској организацији и предлагање Заводу одузи-
мање лиценце за рад геодетској организацији и геодет-
ске лиценце; пружање стручне и саветодавне подршке, 
помоћ код примена прописа, доступност контролних лис-
та и плана надзора, припрема аката о примени прописа 
према надзираним субјектима-геодетским организација-
ма; учешће у припреми стручних основа за израду нацрта 
закона и предлога подзаконских аката из делокруга Заво-
да; обављање и других послова по налогу непосредног 
руководиоца.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
геодетског инжењерства на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-

не или специјалистичким студијама на факултету; поло-
жен државни стручни испит; положен испит за инспекто-
ра; најмање 5 година радног искуства. 

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
Закона о државном премеру и катастру, Закона о поступ-
ку уписа у катастар непокретности и водова, Закона о 
инспекцијском надзору и Правилника о катастарском 
премеру и катастру непокретности - писмено путем тес-
та; вештине комуникације - усмено.

3. Радно место за унутрашњу контролу 
базе података дигиталног катастарског 

плана (ДКП), у звању самосталног 
саветника

у Сектору за катастар непокретности, 
Одељењу за управљање геопросторним 

подацима катастра непокретности, 
Одсеку за ажурирање и унапређење 
квалитета геопросторних података 

(редни број 120)
2 извршиоца

Опис послова: унапређење квалитета података ДКП на 
основу утврђене методологије, израда техничке докумен-
тације везано за контролу квалитета података и потвр-
да контроле квалитета; обезбеђивање тополошке и 
тематске конзистентности графичких и алфанумеричких 
података катастра непокретности; унутрашња контрола 
радова на формирању садржаја дигиталних катастар-
ских планова; ажурирање и унапређење података ДКП у 
сарадњи са унутрашњим јединицама ван седишта Завода; 
сарадња и стручна помоћ ужим унутрашњим јединицама 
ван седишта Завода и запосленима у Одсеку; предлагање 
израде и комплетирања техничког извештаја о форми-
рању базе ДКП; обављање и других послова по налогу 
непосредног руководиоца.

Услови: стечено високо образовање из стручне области 
геодетског инжењерства на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету; 
положен државни стручни испит; најмање 5 година рад-
ног искуства у струци; познавање рада на рачунару (MS 
Office, Internet, базе података).

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона о 
државном премеру и катастру, Закона о поступку уписа у 
катастар непокретности и водова, Уредбе о дигиталном 
геодетском плану, Закона о републичким административ-
ним таксама, Правилника о катастарском премеру и ката-
стру непокретности и Правилника о начину чувања, увида 
и издавање података премера, катастра непокретности и 
катастра водова - писмено путем теста, познавање рада 
на рачунару (MS Office, Internet, базе података, GIS) - 
практичним радом; вештина комуникације - усмено.

4. Радно место за подршку и контролу, у 
звању самосталног саветника

у Сектору за катастар непокретности, 
Служби за катастар непокретности 

Лозница (редни број 127)
1 извршилац

Опис послова: пружање стручне помоћи државним 
службеницима у службама за катастар непокретности 
уподобљеним групи; преглед и контрола техничке доку-
ментације реализованих геодетских радова; припремање 
нацрта решења у сложенијим управним предметима и 
праћење њихове релаизације у бази података катастра 
непокретности; учешће у реализацији сложенијих проје-
ката и активности; учешће у имплементацији нових тех-
нологија у Служби за катастар непокретности са припа-
дајућим групама; израда извештаја са предлогом мера 
за поступање у циљу отклањања пропуста; обављање и 
других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: стечено високо образовање из стручне области 
геодетског инжињерства на основним академским студија-
ма 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 факултету; положен 
државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства 
у струци; познавање рада на рачунару (MS Office).

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона о 
државном премеру и катастру, Закона о поступку уписа у 
катастар непокретности и водова, Закона о планирању и 
изградњи, Закона о општем управном поступку, Закона о 
републичким административним таксама, Уредбе о диги-
талном геодетском плану, Правилника о катастарском 
премеру и катастру непокретности и Правилника о начи-
ну чувања, увида и издавање података премера, катастра 
непокретности и катастра водова - писмено путем теста; 
познавање рада на рачунару - практичним радом; вешти-
на комуникације - усмено.

5. Радно место руководиоца Групе 
за ажурирање података катастра 

непокретности, у звању самосталног 
саветника

у Сектору за катастар непокретности, 
Служби за катастар непокретности Стара 

Пазова (редни број 130)
1 извршилац

Опис послова: руковођење, планирање, организовање, 
усмеравање и надзор над радом државних службеника у 
Групи; праћење реализације радова на провођењу проме-
на у базама података катастра непокретности и адресног 
регистра; преглед и пријем елабората геодетских радова 
за потребе одржавања катастра непокретности; провера 
извршених проведених промена; провера обрачуна таксе 
и израђених спецификација за извршене услуге; израда 
периодичних извештаја из делокруга рада; обављање и 
других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: стечено високо образовање из стручне области 
геодетског инжењерства на основним академским студија-
ма 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 факултету; положен 
државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства 
у струци; познавање рада на рачунару (MS Office).

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона 
о државном премеру и катастру, Закона о поступку уписа 
у катастар непокретности и водова, Закона о планирању 
и изградњи, Закона о општем управном поступку, Зако-
на о републичким административним таксама, Уредбе о 
дигиталном геодетском плану, Правилника о катастарском 
премеру и катастру непокретности и Правилника о начи-
ну чувања, увида и издавање података премера, катастра 
непокретности и катастра водова - писмено путем теста; 
вештине аналитичког резоновања, логичког закључивања, 
организационих способности и вештине руковођења - 
посредно путем стандардизованих тестова; познавање 
рада на рачунару - практичним радом; вештина комуника-
ције - усмено.

6. Радно место за провођење промена у 
базама података, у звању сарадника
у Сектору за катастар непокретности, 

Служби за катастар непокретности 
(редни број 132)

7 извршилаца
1) Служба за катастар непокретности 

Звездара - 1 извршилац
2) Служба за катастар непокретности 

Нови Сад 2 - 1 извршилац
3) Служба за катастар непокретности 

Панчево - 1 извршилац
4) Служба за катастар непокретности 

Лозница - 1 извршилац
5) Служба за катастар непокретности 

Крушевац - 1 извршилац
6) Служба за катастар непокретности 

Пирот - 1 извршилац
7) Служба за катастар непокретности 

Чачак - 1 извршилац

Опис послова: провођење промена у графичком делу 
базе података катастра непокретности на основу ела-
бората геодетских радова; провођење промена у алфа-
нумеричком делу базе података катастра непокретности 
на основу елабората геодетских радова; праћење извр-
шених промена у бази података катастра непокретности; 
штампање излазних докумената након извршене про-
мене; заштита и архивирање података на дигиталним 
медијима; обављање и других послова по налогу непо-
средног руководиоца. 

Администрација и управа
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Услови: стечено високо образовање из стручне области 
геодетског инжењерства на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним 
струковним студијама, односно на студијама у трајању до 
три године; положен државни стручни испит; најмање 
3 године радног искуства у струци; познавање рада на 
рачунару (MS Office). 

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона 
о државном премеру и катастру, Закона о поступку упи-
са у катастар непокретности и водова, Закона о општем 
управном поступку, Закона о републичким администра-
тивним таксама, Уредбе о дигиталном геодетском плану,  
Правилника о катастарском премеру и катастру непокрет-
ности и Правилника о начину чувања, увида и издавање 
података премера, катастра непокретности и катастра 
водова - писмено путем теста; познавање рада на рачуна-
ру - практичним радом; вештина комуникације - усмено.

7. Радно место за унос података, у звању 
референта

у Сектору за катастар непокретности, 
Служби за катастар непокретности 

(редни број 133)
3 извршиоца

1) Служба за катастар непокретности 
Звездара - 1 извршилац

2) Служба за катастар непокретности 
Стара Пазова - 1 извршилац

3) Служба за катастар непокретности 
Ниш - 1 извршилац

Опис послова: унос оригиналних података одржавања 
катастра непокретности у графичком делу базе подата-
ка; унос података одржавања катастра непокретности у 
алфанумеричком делу базе података; унос података у 
базу података адресног регистра; прикупљање, унос и 
контрола података регистра цена непокретности; штам-
пање излазних докумената; обављање и других послова 
по налогу непосредног руководиоца.

Услови: завршена средња геодетска школа; положен 
државни стручни испит; најмање 2 године радног иску-
ства у струци; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
Закона о државном премеру и катастру, Закона о поступ-
ку уписа у катастар непокретности и водова, Закона о 
општем управном поступку, Закона о републичким адми-
нистративним таксама, Уредбе о дигиталном геодетском 
плану,  Правилника о катастарском премеру и катастру 
непокретности и Правилника о начину чувања, увида и 
издавање података премера, катастра непокретности и 
катастра водова - писмено путем теста; познавање рада 
на рачунару - практичним радом;  вештина комуника-
ције - усмено.

8. Радно место руководиоца Групе 
за издавање података катастра 

непокретности, у звању сарадника
у Сектору за катастар непокретности, 

Служби за катастар непокретности Нови 
Сад 1 (редни број 134)

1 извршилац

Опис послова: руковођење, планирање, организовање, 
усмеравање и надзор над радом државних службеника у 
Групи; старање о исправности припремљених података 
за издавање; праћење реализације радова на припреми 
и издавању података из службене евиденције; старање 
о исправности обрачуна таксе за издавање података; 
израда месечних, кварталних и годишњих извештаја из 
делокруга рада; обављање и других послова по налогу 
непосредног руководиоца.

Услови: стечено високо образовање из стручне области 
геодетског инжењерства на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, основним струков-
ним студијама, односно на студијама у трајању до три 
године; положен државни стручни испит; најмање 3 
године радног искуства у струци; познавање рада на 
рачунару. 

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона о 
државном премеру и катастру, Закона о поступку уписа у 
катастар непокретности и водова, Закона о планирању и 
изградњи, Закона о општем управном поступку, Закона о 
републичким административним таксама, Уредбе о диги-

талном геодетском плану, Правилника о катастарском 
премеру и катастру непокретности и Правилника о начи-
ну чувања, увида и издавање података премера, катастра 
непокретности и катастра водова - писмено путем теста; 
познавање рада на рачунару - практичним радом; вешти-
не аналитичког резоновања, логичког закључивања, 
организационих способности и вештине руковођења - 
посредно путем стандардизованих тестова; познавање 
рада на рачунару - практичним радом; вештина комуни-
кације - усмено.

9. Радно место за припрему и издавање 
података, у звању сарадника

у Сектору за катастар непокретности, 
Служби за катастар непокретности 

(редни број 135)
2 извршиоца

1) Служба за катастар непокретности 
Кула -1 извршилац

2) Служба за катастар непокретности 
Бор -1 извршилац

Опис послова: припрема и издавање података из служ-
бене евиденције; проверавање испуњености услова за 
рад и комплетности документације геодетских организа-
ција; припрема извештаја и уверења по захтевима прав-
них и физичких лица; генерисање извештаја о историјату 
промена на непокретностима; обрачун такси за издате 
податке; обављање и других послова по налогу непосред-
ног руководиоца.

Услови: стечено високо образовање из образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких или друштвено хуманис-
тичких наука на основним академским студијама у обиму 
од најмање 180 ЕСПБ, основним струковним студијама, 
односно на студијама у трајању до три године; положен 
државни стручни испит; најмање 3 године радног иску-
ства у струци; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона 
о државном премеру и катастру, Закона о поступку упи-
са у катастар непокретности и водова, Закона о општем 
управном поступку, Закона о републичким администра-
тивним таксама, Уредбе о дигиталном геодетском плану, 
Правилника о катастарском премеру и катастру непокрет-
ности и Правилника о начину чувања, увида и издавање 
података премера, катастра непокретности и катастра 
водова - писмено путем теста; познавање рада на рачуна-
ру - практичним радом; вештина комуникације - усмено.

10. Радно место за припрему података 
службене евиденције, у звању 

референта
у Сектору за катастар непокретности, 

Служби за катастар непокретности 
(редни број 136)

3 извршиоца
1) Служба за катастар непокретности 

Суботица -1 извршилац
2) Служба за катастар непокретности 

Нови Сад 1 -1 извршилац
3) Служба за катастар непокретности 

Стара Пазова -1 извршилац

Опис послова: припрема за издавање података из ела-
бората премера и базе података катастра непокретности; 
израда копија плана катастарских парцела; копирање, 
скенирање или штампање припремљених података; 
обрачунавање таксе за припремљене податке; обављање 
и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: средња стручна спрема техничког или друштвеног 
смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године рад-
ног искуства у струци; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
Закона о државном премеру и катастру, Закона о поступ-
ку уписа у катастар непокретности и водова, Закона о 
општем управном поступку , Закона о републичким адми-
нистративним таксама, Уредбе о дигиталном геодетском 
плану,  Правилника о катастарском премеру и катастру 
непокретности и Правилника о начину чувања, увида и 
издавање података премера, катастра непокретности и 
катастра водова - писмено путем теста; познавање рада 
на рачунару - практичним радом; вештина комуникације 
- усмено.

11. Радно место за стручне и управне 
послове, у звању самосталног саветника

у Сектору за катастар непокретности, 
Служби за катастар непокретности 

(редни број 139)
5 извршилаца

1) Служба за катастар непокретности 
Савски венац - 1 извршилац

2) Служба за катастар непокретности 
Нови Сад 3 - 1 извршилац

3) Служба за катастар непокретности 
Зрењанин - 1 извршилац

4) Служба за катастар непокретности 
Вршац - 1 извршилац

5) Служба за катастар непокретности 
Нови Пазар - 1 извршилац

Опис послова: вођење првостепеног управног поступка 
у области катастра непокретности; оцењивање исправа 
које служе као доказ за упис права на непокретности-
ма и израда првостепених управних аката у сложенијим 
управним предметима; комплетирање списа и дос-
тављање жалби надлежном органу у другом степену; 
преглед и контрола управних предемета Служби за катас-
тар непокретности уподобљених групи; припрема аката 
по пријавама и притужбама физичких и правних лица; 
обављање одређених радно-правних послова по основу 
посебног акта директора Завода; пружање информација 
и бесплатне правне помоћи правним и физичким лицима 
у вези уписа у катастар непокретности; обављање и дру-
гих послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: стечено високо образовање научне области 
правне науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету; положен право-
судни испит; најмање 5 година радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона о 
државном премеру и катастру, Закона о поступку уписа у 
катастар непокретности и водова, Закона о планирању и 
изградњи,  Закона о општем управном поступку, Закона 
о републичким административним таксама, Правилника о 
катастарском премеру и катастру непокретности и Пра-
вилника о начину чувања, увида и издавање података 
премера, катастра непокретности и катастра водова - пис-
мено путем теста; познавање рада на рачунару - практич-
ним радом; вештина комуникације - усмено.

12. Радно место за послове писарнице, у 
звању референта

у Сектору за катастар непокретности, 
Служби за катастар непокретности 

(редни број 142)
4 извршиоца

1) Служба за катастар непокретности 
Лозница - 1 извршилац

2) Служба за катастар непокретности 
Вршац - 1 извршилац

3) Служба за катастар непокретности 
Ужице - 1 извршилац

4) Служба за катастар непокретности 
Нови Сад 2 - 1 извршилац

Опис послова: формирање и евидентирање кретања 
предмета катастра непокретности; умножавање мате-
ријала из катастра непокретности; издавање оверених 
података из катастра непокретности по захтеву странке; 
пријем и прегледање пристигле поште; обрачун таксе за 
податке и услуге Завода; послови архивирања и упра-
вљања архивском грађом; издавање архивираних пред-
мета, аката или докумената на реверс, односно препис 
истих на захтев странке; обављање и других послова по 
налогу непосредног руководиоца.

Услови: средња стручна спрема техничког или друштвеног 
смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године рад-
ног искуства у струци; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона 
о државном премеру и катастру, Закона о поступку упи-
са у катастар непокретности и водова, Закона о општем 
управном поступку, Закона о републичким администра-
тивним таксама, Уредбе о канцеларијском пословању, 
Правилника о начину чувања, увида и издавање података 
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премера, катастра непокретности и катастра водова - пис-
мено путем теста; познавање рада на рачунару - практич-
ним радом; вештина комуникације - усмено.

13. Радно место за канцеларијске 
и евиденцијске послове, у звању 

референта
у Сектору за катастар непокретности, 

Служби за катастар непокретности 
(редни број 143)

3 извршиоца
1) Служба за катастар непокретности 

Кикинда - 1 извршилац
2) Служба за катастар непокретности 

Шабац - 1 извршилац
3) Служба за катастар непокретности 

Смедерево - 1 извршилац

Опис послова: израда мање сложених аката (пропратни 
акти, типске одлуке и решења) из делокруга рада Служ-
бе; вођење евиденције заведених предмета путем интерне 
доставне књиге; вођење евиденције о присуству на раду; 
израда плана набавке потрошног канцеларијског материја-
ла; организовање сервисирања канцеларијске опреме; 
послови кореспонденције; примање и слање електронске 
поште и факсова; организовање пословних састанака за 
потребе непосредног руководиоца; обављање и других 
послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: средња стручна спрема техничког или друштвеног 
смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године рад-
ног искуства у струци; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона 
о државном премеру и катастру, Закона о поступку упи-
са у катастар непокретности и водова, Закона о општем 
управном поступку, Закона о републичким администра-
тивним таксама, Уредбе о канцеларијском пословању, 
Правилника о начину чувања, увида и издавање података 
премера, катастра непокретности и катастра водова - пис-
мено путем теста; познавање рада на рачунару - практич-
ним радом; вештина комуникације - усмено.

14. Радно место шефа Службе за 
катастар непокретности, у звању 

самосталног саветника
у Сектору за катастар непокретности 

(редни број 144)
10 извршилаца

1) Служба за катастар непокретности 
Сопот - 1 извршилац

2) Служба за катастар непокретности 
Коцељева - 1 извршилац

3) Служба за катастар непокретности 
Велико Градиште - 1 извршилац

4) Служба за катастар непокретности 
Књажевац - 1 извршилац

5) Служба за катастар непокретности 
Свилајнац - 1 извршилац

6) Служба за катастар непокретности 
Топола - 1 извршилац

7) Служба за катастар непокретности 
Горњи Милановац - 1 извршилац

8) Служба за катастар непокретности 
Чајетина - 1 извршилац

9) Служба за катастар непокретности 
Нова Варош - 1 извршилац

10) Служба за катастар непокретности 
Тутин - 1 извршилац

Опис послова: руковођење, планирање, организовање, 
усмеравање и надзор над радом државних службеника 
у Служби; обнова катастра непокретности; доношење 
решења у управним предметима у вези уписа непокрет-
ности и стварних права над њима; праћење ажурности 
у решавању предмета; припремање предлога програма 
радова на обнови катастра непокретностии унапређењу 
квалитета геопросторних података; обављање најсложе-
нијих послова из делокруга Службе; сарадња са органи-
ма државне управе и јединицама локалне самоуправе; 
обављање и других послова по налогу помоћника дирек-
тора. 

Услови: стечено високо образовање из стручне области 
геодетског инжењерства на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, однос-

но на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету; 
положен државни стручни испит; најмање 5 година рад-
ног искуства у струци; познавање рада на рачунару (MS 
Office, Internet). 

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
Закона о државном премеру и катастру, Закона о поступ-
ку уписа у катастар непокретности и водова, Закона о 
планирању и изградњи, Закона о општем управном 
поступку, Закона о републичким административним так-
сама, Уредбе о дигиталном геодетском плану, Правилни-
ка о катастарском премеру и катастру непокретности и 
Правилника о начину чувања, увида и издавање подата-
ка премера, катастра непокретности и катастра водова - 
писмено путем теста; вештине аналитичког резоновања, 
логичког закључивања, организационих способности и 
вештине руковођења - посредно путем стандардизова-
них тестова; познавање рада на рачунару - практичним 
радом; вештина комуникације - усмено.

15. Радно место за припрему података 
службене евиденције, у звању 

референта
у Сектору за катастар непокретности, 

Служби за катастар непокретности 
(редни број 146)

3 извршиоца
1) Служба за катастар непокретности 

Велико Градиште - 1 извршилац
2) Служби за катастар непокретности 

Голубац - 1 извршилац
3) Служба за катастар непокретности 

Лебане - 1 извршилац

Опис послова: припрема за издавање података из ела-
бората премера и базе података катастра непокретности; 
израда копија плана катастарских парцела; копирање, 
скенирање или штампање припремљених података; 
обрачунавање таксе за припремљене податке; обављање 
и других послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: средња стручна спрема техничког или друштве-
ног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 
године радног искуства у струци; познавање рада на 
рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона 
о државном премеру и катастру, Закона о поступку упи-
са у катастар непокретности и водова, Закона о општем 
управном поступку, Закона о републичким администра-
тивним таксама, Уредбе о канцеларијском пословању, 
Правилника о начину чувања, увида и издавање података 
премера, катастра непокретности и катастра водова - пис-
мено путем теста; познавање рада на рачунару - практич-
ним радом; вештина комуникације - усмено.

16. Радно место руководиоца Групе 
за ажурирање података катастра 

непокретности, у звању самосталног 
саветника

у Сектору за катастар непокретности, 
Служби за катастар непокретности 

(редни број 147)
3 извршиоца

1) Служба за катастар непокретности 
Богатић - 1 извршилац

2) Служба за катастар непокретности 
Аранђеловац - 1 извршилац

3) Служба за катастар непокретности 
Врњачка Бања - 1 извршилац

Опис послова: руковођење, планирање, организовање, 
усмеравање и надзор над радом државних службеника у 
Групи; стара се о правилној и ажурној реализацији радо-
ва на провођењу промена у базама података катастра 
непокретности и адресног регистра; преглед и пријем ела-
бората геодетских радова за потребе одржавања катастра 
непокретности; провера извршених проведених промена; 
провера обрачуна таксе и израђених спецификација за 
извршене услуге; израда периодичних извештаја из дело-
круга рада; старање о ажурности и правилности података 
катастра непокретности; обављање и других послова по 
налогу непосредног руководиоца. 

Услови: стечено високо образовање из стручне области 
геодетског инжењерства на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету; 
положен државни стручни испит; најмање 5 година рад-
ног искуства у струци; познавање рада на рачунару (MS 
Office).

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
Закона о државном премеру и катастру, Закона о поступ-
ку уписа у катастар непокретности и водова, Закона о 
планирању и изградњи,  Закона о општем управном 
поступку, Закона о републичким административним так-
сама, Уредбе о дигиталном геодетском плану, Правилни-
ка о катастарском премеру и катастру непокретности и 
Правилника о начину чувања, увида и издавање подата-
ка премера, катастра непокретности и катастра водова - 
писмено путем теста; вештине аналитичког резоновања, 
логичког закључивања, организационих способности и 
вештине руковођења - посредно путем стандардизова-
них тестова; познавање рада на рачунару - практичним 
радом; вештина комуникације - усмено.

17. Радно место за провођење промена у 
базама података, у звању сарадника
у Сектору за катастар непокретности, 

Служби за катастар непокретности 
(редни број 148)

4 извршиоца
1) Служба за катастар непокретности 

Ковин - 1 извршилац
2) Служба за катастар непокретности 

Књажевац - 1 извршилац
3) Служба за катастар непокретности 

Трстеник - 1 извршилац
4) Служба за катастар непокретности 

Брус - 1 извршилац

Опис послова: провођење промена у графичком делу 
базе података катастра непокретности на основу ела-
бората геодетских радова; провођење промена у алфа-
нумеричком делу базе података катастра непокретности 
на основу елабората геодетских радова; праћење извр-
шених промена у бази података катастра непокретности; 
штампање излазних докумената након извршене про-
мене; заштита и архивирање података на дигиталним 
медијима; обављање и других послова по налогу непо-
средног руководиоца.

Услови: стечено високо образовање из стручне области 
геодетског инжењерства на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним 
струковним студијама, односно на студијама у трајању до 
три године; положен државни стручни испит; најмање 
3 године радног искуства у струци; познавање рада на 
рачунару (MS Office).

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона 
о државном премеру и катастру, Закона о поступку упи-
са у катастар непокретности и водова, Закона о општем 
управном поступку, Закона о републичким администра-
тивним таксама, Уредбе о дигиталном геодетском плану, 
Правилника о катастарском премеру и катастру непокрет-
ности и Правилника о начину чувања, увида и издавање 
података премера, катастра непокретности и катастра 
водова - писмено путем теста; познавање рада на рачуна-
ру - практичним радом; вештина комуникације - усмено.

18. Радно место за унос података, у 
звању референта

у Сектору за катастар непокретности, 
Служби за катастар непокретности 

(редни број 149)
2 извршиоца

1. Служба за катастар непокретности Уб 
- 1 извршилац

2. Служба за катастар непокретности 
Петровац на Млави - 1 извршилац

Опис послова: унос оригиналних података одржавања 
катастра непокретности у графичком делу базе подата-
ка; унос података одржавања катастра непокретности у 
алфанумеричком делу базе података; унос података у 
базу података адресног регистра; прикупљање, унос и 
контрола података регистра цена непокретности; штам-
пање излазних докумената; обављање и других послова 
по налогу непосредног руководиоца.

Администрација и управа
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Услови: завршена средња геодетска школа; положен 
државни стручни испит; најмање 2 године радног иску-
ства у струци; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона 
о државном премеру и катастру, Закона о поступку упи-
са у катастар непокретности и водова, Закона о општем 
управном поступку, Закона о републичким администра-
тивним таксама, Уредбе о дигиталном геодетском плану,  
Правилника о катастарском премеру и катастру непокрет-
ности и Правилника о начину чувања, увида и издавање 
података премера, катастра непокретности и катастра 
водова - писмено путем теста; познавање рада на рачуна-
ру - практичним радом;  вештина комуникације - усмено.

19. Радно место за послове писарнице, у 
звању референта

у Сектору за катастар непокретности, 
Служби за катастар непокретности 

(редни број 151)
2 извршиоца

1) Служба за катастар непокретности 
Ковин - 1 извршилац

2) Служба за катастар непокретности 
Тутин - 1 извршилац

Опис послова: формирање и евидентирање кретања пред-
мета катастра непокретности; умножавање материјала из 
катастра непокретности; издавање оверених података из 
катастра непокретности по захтеву странке; пријем и пре-
гледање пристигле поште; обрачун таксе за податке и услу-
ге Завода; послови архивирања и управљања архивском 
грађом; издавање архивираних предмета, аката или докуме-
ната на реверс, односно препис истих на захтев странке по 
важећим прописима; обављање и других послова по налогу 
непосредног руководиоца.

Услови: средња стручна спрема техничког или друштвеног сме-
ра; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног 
искуства у струци; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона 
о државном премеру и катастру, Закона о поступку упи-
са у катастар непокретности и водова, Закона о општем 
управном поступку, Закона о републичким администра-
тивним таксама, Уредбе о канцеларијском пословању,   
Правилника о начину чувања, увида и издавање података 
премера, катастра непокретности и катастра водова - пис-
мено путем теста; познавање рада на рачунару - практич-
ним радом; вештина комуникације - усмено.

20. Радно место за канцеларијске 
и евиденцијске послове, у звању 

референта
у Сектору за катастар непокретности 

(редни број 152)
3 извршиоца

1) Служба за катастар непокретности 
Велико Градиште - 1 извршилац

2) Служба за катастар непокретности 
Петровац на Млави - 1 извршилац

3) Служба за катастар непокретности 
Кладово - 1 извршилац

Опис послова: израда мање сложених аката (пропратни 
акти, типске одлуке и решења) из делокруга рада Служ-
бе; вођење евиденције заведених предмета путем интерне 
доставне књиге; вођење евиденције о присуству на раду; 
израда плана набавке потрошног канцеларијског материја-
ла; организовање сервисирања канцеларијске опреме; 
послови кореспонденције; примање и слање електронске 
поште и факсова; организовање пословних састанака за 
потребе непосредног руководиоца; обављање и других 
послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: средња стручна спрема техничког или друштвеног 
смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године 
радног искуства у струци; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона 
о државном премеру и катастру, Закона о поступку упи-
са у катастар непокретности и водова, Закона о општем 
управном поступку, Закона о републичким администра-
тивним таксама, Уредбе о канцеларијском пословању, 
Правилника о начину чувања, увида и издавање података 
премера, катастра непокретности и катастра водова - пис-
мено путем теста; познавање рада на рачунару - практич-
ним радом; вештина комуникације - усмено.

21. Радно место руководиоца Службе 
за катастар непокретности, у звању 

сарадника
у Сектору за катастар непокретности 

(редни број 153)
25 извршилаца

1) Служба за катастар непокретности 
Мали Иђош -1 извршилац

2) Служба за катастар непокретности 
Оџаци -1 извршилац

3) Служба за катастар непокретности 
Тител - 1 извршилац

4) Служба за катастар непокретности 
Србобран - 1 извршилац

5) Служба за катастар непокретности 
Беочин - 1 извршилац

6) Служба за катастар непокретности 
Бач - 1 извршилац

7) Служба за катастар непокретности 
Ириг - 1 извршилац

8) Служба за катастар непокретности 
Ада - 1 извршилац

9) Служба за катастар непокретности 
Сента - 1 извршилац

10) Служба за катастар непокретности 
Чока - 1 извршилац

11) Служба за катастар непокретности 
Ковачица - 1 извршилац

12) Служба за катастар непокретности 
Владимирци - 1 извршилац

13) Служба за катастар непокретности 
Крупањ - 1 извршилац

14) Служба за катастар непокретности 
Мали Зворник - 1 извршилац

15) Служба за катастар непокретности 
Лајковац - 1 извршилац

16) Служба за катастар непокретности 
Сокобања - 1 извршилац

17) Служба за катастар непокретности 
Пожега - 1 извршилац

18) Служба за катастар непокретности 
Косјерић - 1 извршилац

19) Служба за катастар непокретности 
Ћићевац - 1 извршилац

20) Служба за катастар непокретности 
Блаце - 1 извршилац

21) Служба за катастар непокретности 
Сврљиг - 1 извршилац

22) Служба за катастар непокретности 
Димитровград - 1 извршилац

23) Служба за катастар непокретности 
Медвеђа - 1 извршилац

24) Служба за катастар непокретности 
Владичин Хан - 1 извршилац

25) Служба за катастар непокретности 
Сурдулица - 1 извршилац

Опис послова: планирање, организовање, руковођење, 
пружање стручне помоћи и надзор над радом државних 
службеника у Служби; праћење реализације радова из 
делокруга Службе за катастар непокретности; обнова 
катастра непокретности; контрола ажурности у решавању 
предмета; припремање предлога програма радова на 
обнови катастра непокретностии унапређењу квалитета 
геопросторних података; сарадња са органима државне 
управе и јединицама локалне самоуправе; обављање и 
других послова по налогу начелника Службе.

Услови: стечено високо образовање из стручне области 
геодетског инжењерства на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним 
струковним студијама, односно на студијама у трајању до 
три године; положен државни стручни испит; најмање 3 
године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона о 
државном премеру и катастру, Закона о поступку уписа 
у катастар непокретности и водова, Закона о планирању 
и изградњи, Закона о општем управном поступку, Зако-
на о републичким административним таксама, Уредбе о 
дигиталном геодетском плану, Правилника о катастар-
ском премеру и катастру непокретности и Правилника 
о начину чувања, увида и издавање података премера, 
катастра непокретности и катастра водова - писмено 
путем теста; вештине аналитичког резоновања, логичког 
закључивања, организационих способности и вештине 

руковођења - посредно путем стандардизованих тестова; 
познавање рада на рачунару - практичним радом; вешти-
на комуникације - усмено.

22. Радно место за припрему података 
службене евиденције, у звању 

референта
у Сектору за катастар непокретности, 
у Служби за катастар непокретности 

(редни број 156)
2 извршиоца

1) Служба за катастар непокретности 
Мали Зворник - 1 извршилац

2) Служба за катастар непокретности 
Димитровград - 1 извршилац

Опис послова: припрема за издавање података из ела-
бората премера и базе података катастра непокретности; 
израда копија плана катастарских парцела; копирање, 
скенирање или штампање припремљених података; 
обрачунавање таксе за припремљене податке; обављање 
и других послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: средња стручна спрема техничког или друштве-
ног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 
године радног искуства у струци; познавање рада на 
рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона 
о државном премеру и катастру, Закона о поступку упи-
са у катастар непокретности и водова, Закона о општем 
управном поступку, Закона о републичким администра-
тивним таксама, Уредбе о канцеларијском пословању, 
Правилника о начину чувања, увида и издавање података 
премера, катастра непокретности и катастра водова - пис-
мено путем теста; познавање рада на рачунару - практич-
ним радом; вештина комуникације - усмено.

23. Радно место за послове писарнице, у 
звању референта

у Сектору за катастар непокретности, 
у Служби за катастар непокретности 

(редни број 157)
2 извршиоца

1) Служба за катастар непокретности 
Мали Зворник - 1 извршилац

2) Служба за катастар непокретности 
Кучево - 1 извршилац

Опис послова: формирање и евидентирање кретања 
предмета катастра непокретности; умножавање мате-
ријала из катастра непокретности; издавање оверених 
података из катастра непокретности по захтеву стран-
ке; пријем и прегледање пристигле поште; обрачун 
таксе за податке и услуге Завода; послови архивирања 
и управљања архивском грађом; издавање архивира-
них предмета, аката или докумената на реверс, односно 
препис истих на захтев странке по важећим прописима; 
обављање и других послова по налогу непосредног руко-
водиоца.

Услови: средња стручна спрема техничког или друштве-
ног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 
године радног искуства у струци; познавање рада на 
рачунару. 

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона 
о државном премеру и катастру, Закона о поступку упи-
са у катастар непокретности и водова, Закона о општем 
управном поступку, Закона о републичким администра-
тивним таксама, Уредбе о канцеларијском пословању, 
Правилника о начину чувања, увида и издавање података 
премера, катастра непокретности и катастра водова - пис-
мено путем теста; познавање рада на рачунару - практич-
ним радом; вештина комуникације - усмено.

24. Радно место за стручне и управне 
послове, у звању самосталног саветника

у Сектору за катастар непокретности, 
Одељењу за катастар водова Београд 

(редни број 159)
1 извршилац

Опис послова: упис стварних права на водовима; 
поступак одржавања катастра водова; оцена подобности 
исправа за упис права на водовима и израда првостепе-
них управних аката у поступку уписа права на водовима 
у току одржавања катастра водова; оцењивање исправа 
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које служе као доказ за упис права на водовима, за пот-
ребе Одељења за катастар водова у којима није система-
тизовано радно место за стручне и управне послове; ком-
плетирање списа и достављање жалби надлежном органу 
у другом степену; припрема одговора и објашњења по 
поднесцима, притужбама и жалбама физичких и правних 
лица; обављање и других послова по налогу непосредног 
руководиоца.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету; положен право-
судни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; 
познавање рада на рачунару. 

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона о 
државном премеру и катастру, Закона о поступку уписа у 
катастар непокретности и водова, Закона о планирању и 
изградњи,  Закона о општем управном поступку, Закона 
о републичким административним таксама, Правилника о 
премеру и катастру водова, Правилника о катастарском 
премеру и катастру непокретности и Правилника о начи-
ну чувања, увида и издавање података премера, катастра 
непокретности и катастра водова - писмено путем теста; 
познавање рада на рачунару - практичним радом; вешти-
на комуникације - усмено.

25. Радно место за издавање података, у 
звању референта

у Сектору за катастар непокретности, 
Одељењу за катастар водова

(редни број 166)
3 извршиоца

1) Одељење за катастар водова Ваљево - 
1 извршилац

2) Одељење за катастар водова Врање - 
1 извршилац

3) Одељење за катастар водова Панчево 
- 1 извршилац

Опис послова: припрема и издавање података из служ-
бене евиденције; израда и издавање копија плана водо-
ва; издавање листова водова; копирање, скенирање или 
штампање припремљених података; обрачунавање таксе 
за припремљене податке; обављање и других послова по 
налогу непосредног руководиоца.

Услови: завршена средња геодетска школа; положен 
државни стручни испит; најмање 2 године радног иску-
ства у струци; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона 
о државном премеру и катастру, Закона о поступку упи-
са у катастар непокретности и водова, Закона о општем 
управном поступку, Закона о републичким администра-
тивним таксама, Уредбе о канцеларијском пословању,   
Правилника о премеру и катастру водова, Правилника 
о начину чувања, увида и издавање података премера, 
катастра непокретности и катастра водова - писмено 
путем теста; познавање рада на рачунару - практичним 
радом; вештина комуникације - усмено.

26. Радно место главног систем 
инжењера за комуникације, у звању 

самосталног саветника
у Сектору за информатику и 

комуникационе технологије, Одељењу 
за информатичку подршку, Одсеку за 

комуникационе технологије
(редни број 174)

1 извршилац

Опис послова: одржавање, унапређење и надоградња 
LAN и WAN информационо-комуникационих система; 
инсталација, администрација и мониторинг мрежних 
уређаја и сервиса; имплементација и одржавање компо-
ненти физичке и виртуелне техничке архитектуре; админи-
страција и мониторинг мрежне инфраструктуре са циљем 
провере доступности и поузданости свих мрежних серви-
са; подршка корисницима информационо-комуникационих 
система; firewall администрација и заштита информацио-
но-комуникационих система; израда документације, дизај-
на и развоја информационо-комуникационих система, сас-
тављање извештаја из делокруга рада; обављање и других 
послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: стечено високо образовање из образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких наука на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на факул-
тету; положен државни стручни испит; најмање 5 година 
радног искуства у струци; познавање послова одржавања 
информационо-комуникационих система, оперативних 
система Microsoft Windows и Linux; познавање мрежне 
топологије и пратећих сервиса (DNS, DHCP, RRAS, ISA, 
TCP/IP протокола); знање енглеског језика. 

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање посло-
ва одржавања информационо-комуникационих система, 
оперативних система Microsoft Windows и Linux; позна-
вање мрежне топологије и пратећих сервиса (DNS, DHCP, 
RRAS, ISA, TCP/IP протокола) - писмено, тестом; знање 
енглеског језика -сертификат или други доказ; вештине 
комуникације-усмено.

27. Радно место за пројектовање и 
развој информационих система, у звању 

самосталног саветника
у Сектору за информатику и 

комуникационе технологије, Одељењу 
за развој и примену информационих 

технологија, Одсеку за пројектовање и 
развој информационих система

(редни број 196)
1 извршилац

Опис послова: одржавање софтверских апликација, 
алата и процедура; анализа, развој и одржавање моде-
ла података и пословних процеса Завода; развој соф-
тверских апликација, алата и процедура; континуирано 
праћење и анализирање захтева интерних и екстерних 
корисника информационих система Завода; дефинисање 
процедура и мера за обезбеђивање и праћење квалитета 
софтверских решења; интеграција софтверских решења 
у информациони систем државних органа Републике 
Србије; праћење развоја и имплементације информа-
ционих технологија; пружање стручне помоћи државним 
службеницима у Одсеку у питањима везаним за анализу, 
пројектовање, развој, одржавање и интеграцију инфор-
мационих система Завода; обављање и других послова по 
налогу непосредног руководиоца.

Услови: стечено високо образовање из образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких наука на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или специјалистичким студијама на факултету; 
положен државни стручни испит; најмање 5 година радног 
искуства у струци; познавање CASE алата, Microsoft развој-
них алата базираних на .NET технологији, RDBMS система 
и GIS технологија; знање енглеског језика. 

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање CASE 
алата, Microsoft развојних алата базираних на .NET техно-
логији, RDBMS  система - писмено, тестом; знање енглес-
ког језика -сертификат или други доказ; вештине комуни-
кације-усмено.

28. Радно место за пријем, разврставање 
и евиденцију поште, у звању референта
у Сектору за правне послове, Групи за 
послове писарнице (редни број 221)

1 извршилац

Опис послова: распоређивање и класификација пред-
мета по садржини материје која се у предмету обрађује и 
по унутрашњим јединицама Завода; пријем, отварање и 
прегледање поште и евидентирање предмета у основне 
евиденције; одржавање информационог система пода-
така у канцеларијском пословању; исписивање омота 
списа, здруживање, допуна и комплетирање предмета; 
достављање предмета у рад преко интерних доставних 
књига и вођење роковника предмета; пријем поште за 
експедицију, ковертирање, адресирање и отпремање 
исте; обављање и других послова по налогу непосредног 
руководиоца. 

Услови:  завршена средња школа; положен државни 
стручни испит; најмање 2 године радног искуства у стру-
ци; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Уредбе 
о канцеларијском пословању органа државне управе и Упут-
ства о канцеларијском пословању органа државне управе - 
писмено путем теста и усмено; познавање рада на рачунару 
- практичним радом; вештине комуникације - усмено. 

29. Радно место архивара, у звању 
референта

у Сектору за правне послове, Групи за 
послове писарнице (редни број 222)

1 извршилац

Опис послова: старање о архивској грађи из делокру-
га Завода до предаје Архиву Србије; преузимање ком-
плетираних решених предмета из писарнице и њихово 
развођење, архивирање и чување у архиви; правилно 
одлагање регистратурског материјала и архивске грађе 
у архивске просторије и излучивање и уништавање 
регистратурског материјала коме је истекао рок чувања; 
издавање архивираних предмета, аката или докумената 
на реверс, односно препис истих на захтев странке по 
важећим прописима; вођење архивске књиге, годишње 
преписивање архивске књиге и достављање Архиву 
Србије; обављање и других послова по налогу непосред-
ног руководиоца.

Услови: завршена средња школа; положен државни 
стручни испит; најмање 2 године радног искуства у стру-
ци; познавање рада на рачунару. 

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Уредбе 
о канцеларијском пословању органа државне управе и 
Упутства о канцеларијском пословању органа државне 
управе - писмено путем теста и усмено; познавање рада 
на рачунару - практичним радом; вештине комуникације 
- усмено. 

30. Радно место за израду другостепених 
одлука, у звању самосталног саветника
у Сектору за правне послове, Одељењу 

за другостепени поступак
(редни број 226)

3 извршиоца

Опис послова: припремање нацрта другостепених 
одлука по жалбама и ванредним правним лековима на 
управне акте из области катастра непокретности и ката-
стра водова; припремање одговора у споровима; припре-
мање и израда аката по ванредним правним средствима 
изјављеним на одлуке у области катастра непокретности 
и катастра водова; припрема материјала за објављивање 
праксе другостепеног органа; учешће у изради сложе-
нијих аката из делокруга одељења; припрема аката за 
експедицију и унос одговарајућих података и кретања 
у електронску писарницу; учешће у изради планова 
рада одељења и израда извештаја о раду из делокруга 
Одељења; обављање других послова по налогу непо-
средног руководиоца. 

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету; положен државни 
стручни испит; најмање 5 година радног искуства у стру-
ци; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку:  познавање Зако-
на о поступку уписа у катастар непокретности и водова, 
Закона о државном премеру и катастру и Закона о општем 
управном поступку - писмено путем теста и усмено; 
познавање рада на рачунару - практичним радом; вешти-
не комуникације - усмено.

31. Радно место за архивирање 
документације, у звању сарадника

у Сектору за стратешки развој, Одељењу 
архива, Одсеку аналогног архива

(редни број 263)
2 извршиоца

Опис послова: учешће у припреми документације за 
архивирање; учествовање у припремању и издавању 
података корисницима услуга; праћење реализације 
пријема планова и карата за архивирање;старање о 
исправности и одржавању регистара планова и карата 

Администрација и управа
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у аналогном облику; пријем странака и службеника ради 
увида у архивске планове за потребе решавања пред-
мета;пружање информација из делокруга рада Одсека; 
израда месечних извештаја о реализацији послова из 
делокруга Одсека; обављање и других послова по налогу 
непосредног руководиоца. 

Услови: стечено високо образовање из стручне области 
геодетског инжењерства на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, односно 
на основним студијама у трајању од најмање три године; 
положен државни стручни испит; најмање 3 године рад-
ног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Пра-
вилника о начину приступа, дистрибуције, издавања, 
коришћења, складиштења и заштите података геодет-
ско-катастарског информационог система и дигиталне 
базе архива - писмено путем теста и усмено; вештине 
комуникације - усмено.

32. Радно место шефа Одсека 
за аналитику тржишта, у звању 

самосталног саветника
у Одељењу за процену и вођење 

вредности непокретности
(редни број 282)

1 извршилац

Опис послова: руковођење, планирање, организовање, 
усмеравање и надзор над радом државних службеника у 
Одсеку; праћење понашања појединачних подтржишта 
непокретности; извештавање о понашању појединачних 
подтржишта непокретности са интерпретацијом резулта-
та; дефинисање параметара статистичке верификације 
за појединачна подтржишта непокретности; припре-
ма месечних, кварталних и годишњих извештаја о раду 
Одсека; извештавање о тржишту непокретности по спе-
цифичним захтевима; предлагање мера за унапређење 
аналитике тржишта; учешће у припреми стручних основа 
за израду нацрта закона и предлога подзаконских аката 
из делокруга Одељења; обављање и других послова по 
налогу непосредног руководиоца. 

Услови: стечено високо образовање из стручне области 
геодетског инжењерства на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету; поло-
жен државни стручни испит; најмање 5 година радног 
искуства у струци; познавање ГИС алата; познавање рада 
на рачунару; знање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона 
о државном премеру и катастру, Закона о поступку упи-
са у катастар непокретности и водова, Закона о плани-
рању и изградњи, Закона о пољопривредном земљишту, 
Закон о републичким административним таксама, Пра-
вилника о процени вредности непокретности и Правил-
ника о катастарском премеру и катастру непокретности 
- усмено; вештине аналитичког резоновања, логичког 
закључивања, организационих способности и вештине 
руковођења - посредно путем стандардизованих тестова, 
познавање рада на рачунару (MS Office, Internet) - прак-
тичним радом; познавање GIS алата - практичним радом; 
вештине комуникације - усмено.

33. Радно место за процену земљишта, у 
звању саветника

у Одељењу за процену и вођење 
вредности непокретности, Одсеку за 
припис вредности (редни број 286)

1 извршилац

Опис послова: дефинисање модела процене вредности 
подтржишта земљишта; зонирања и анализа добијених 
процењених вредности подтржишта земљишта; индекси-
рање и временско прилагођавање цена за подтржишта 
земљишта; учешће у изради система за обраду података, 
моделирања непокретности, прорачун и припис вредности 
свих непокретности регистрованих у катастру непокрет-
ности; обављање и других послова по налогу непосредног 
руководиоца.

Услови: стечено високо образовање из стручне области 
геодетских или економских наука на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на факул-
тету; положен државни стручни испит; најмање 3 године 
радног искуства у струци; познавање ГИС алата; позна-
вање рада на рачунару. 

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку:  познавање Закона 
о државном премеру и катастру, Закона о поступку уписа 
у катастар непокретности и водова, Закона о планирању и 
изградњи, Закона о пољопривредном земљишту, Правил-
ника о процени вредности непокретности и Правилника о 
катастарском премеру и катастру непокретности - усмено; 
познавање рада на рачунару (MS Office, Internet) - прак-
тичним радом; познавање GIS алата- практичним радом; 
вештине комуникације - усмено.

34. Радно место информатичара 
програмера, у звању самосталног 

саветника
у Одељењу за праћење пројеката, 
аналитику и праћење реализације 

рада, Одсеку за аналитику и праћење 
реализације рада (редни број 312)

1 извршилац

Опис послова: генерисање аналитичких и статистичких 
извештаја из делокруга Одсека; креирање извршних про-
цедура за обезбеђење квалитета излазних аналитичких и 
статистичких података; повезивање и интеграција прос-
торних података и метаподатака за потребе презенто-
вања остварених резултата Служби; припрема података 
за објаву на интернет порталу; израда верзија прегледних 
карата за упоређивање резултата рада Служби на осно-
ву претходно утврђених критеријума; учешће у изради 
апликативног софтвера за потребе праћења реализације 
радова из делокруга Завода; обављање и других послова 
по налогу непосредног руководиоца.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља тех-
ничко-технолошких наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету; положен државни стручни испит; најмање 
5 година радног искуства у струци; познавање рада на 
рачунару (MS Office, Internet, SQL упити, релационе база 
података, познавање CAD и GIS технологија). 

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање делокру-
га рада Републичког геодетског завода, Закона о државном 
премеру и катастру и Закона о поступку уписа у катастар 
непокретности и водова - писмено путем теста; познавање 
рада на рачунару (MS Office, Internet, SQL упити, CAD и GIS 
технологије, релационе базе података) - писмено путем теста; 
вештина комуникације - усмено.

III Заједничко за сва радна места
Адреса на коју се подносе пријаве: Републички гео-
детски завод, Булевар војводе Мишића 39, са назнаком 
„За јавни конкурс”.

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

V Лице које је задужено за давање обавештења: 
Марија Миловић, тел. 011/715-2760 и 063/331-522, у периоду 
од 10.00 до 14.00 часова.

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

VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- писана пријава са биографијом и наводима о доса-
дашњем радном искуству (у пријави назначити редни 
број и назив радног места из текста конкурса за које се 
конкурише, име и презиме, датум и место рођења, адре-
са 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); 
- изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам при-
бавити податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција или ће то орган прибавити уместо њега; 
- оригинал или оверена копија уверења о држављанству;
- оригинал или оверена копија извода из матичне књиге 
рођених; 
- оригинал или оверена копија дипломе којом се потврђује 
стручна спрема; 
- оригинал или оверена копија доказа о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним органима 
(лица са положеним правосудним испитом уместо уве-
рења о положеном стручном испиту за рад у државним 
органима достављају оригинал или оверену копију уве-
рења о положеном правосудном испиту); 
- оригинал или оверена копија доказа о радном искуству у 
струци (потврде, решења, уговори или други акти којима 
се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом 
и у ком временском периоду је стечено радно искуство);
- оригинал или оверена копија сертификата или други 
докази о знању енглеског језика - за радна места - редни 
број 26, 27 и 32; 
- оригинал или оверена копија доказа о положеном испиту 
за инспектора - за радно место - редни број 2.

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

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

Копије докумената које нису оверене од наведеног надлеж-
ног органа неће се разматрати.

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, 
односно уверење о положеном правосудном испиту.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је, 
између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву 
странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује 
личне податке о чињеницама о којима се води службе-
на евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим 
ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити 
сама. У циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног 
поступка наведене доказе кандидат може сам доставити уз 
пријаву. Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се 
опредељује за једну од две могућности, да орган прибави 
податке о којима се води службена евиденција или да ће то 
кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети 
на веб-страници Републичког геодетског завода на адреси 
www.rgz.gov.rs у делу „Огласи за радна места“. 

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

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

IX Место, дан и време када ће се спровести избор-
ни поступак: Са кандидатима који конкуришу на наведе-
на радна места и чије су пријаве благовремене, допуште-
не, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви 
потребни докази и који испуњавају услове за рад на огла-
шеним радним местима, провера стручних оспособље-
ности, знања и вештина, које се вреднују у изборном 
поступку, обавиће се почев од 3. априла 2019. године, од 
8 часова, у просторијама Републичког геодетског завода, 
Београд, Булевар војводе Мишића 39 и у просторијама 
Службе за управљање кадровима, Булевар Михајла Пупи-
на 2, о чему ће кандидати бити обавештени на контакте 
(адресе, имејл-адресе или бројеве телефона) које наведу 
у својим пријавама.

Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке наредне 
фазе изборног поступка, а свака фаза поступка је елими-
национа, бити обавештени на контакте (имејл-адресе или 
бројеве телефона), које наведу у својим пријавама.

Администрација и управа
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НАПОМЕНE: Кандидати који конкуришу на више радних 
места подносе појединачне пријаве за свако радно место 
на које конкуришу у којима наводе уз коју су од прија-
ва приложили тражене доказе. Кандидати у свакој поје-
диначној пријави обавезно наводе број и назив радног 
места из текста огласа о јавном конкурсу. Кандидати који 
први пут заснивају радни однос у државном органу, под-
лежу пробном раду од шест месеци.

Кандидати без положеног државног стручног испита 
примају се на рад под условом да тај испит положе до 
окончања пробног рада. Кандидати са положеним пра-
восудним испитом уместо доказа о положеном државном 
стручном испиту, достављају доказ о положеном право-
судном испиту. 

Кандидати без положеног испита за инспектора, за рад-
но место број 2. примају се на рад под условом да исти 
положе у року од шест месеци од дана заснивања радног 
односа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непот-
пуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви траже-
ни докази, у оригиналу или копији овереној код надлеж-
ног органа (јавног бележника, у општинској управи или 
суду), биће одбачене закључком конкурсне комисије. 

Сви прописи се налазе на веб-страници Републичког гео-
детског завода као и других државних органа.

Овај оглас објављује се на веб-страници Републичког гео-
детског завода: www.rgz.gov.rs, на веб-страници Службе 
за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу 
еУправе, на огласној табли, веб-страници и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање - 
листу „Послови“. 

На веб-страници Службе за управљање кадровима, кан-
дидати који конкуришу, могу се упознати и са описом 
послова за наведена радна места.

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.

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

На основу члана 54 и 55 Закона о државним службеници-
ма („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 
83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 
99/14, 94/17 и 95/18), члана 17 став 1, члана 18, члана 
19 ст. 1 и 2, чл. 20 и 21 Уредбе о спровођењу интерног и 
јавног конкурса за попуњавање радних места у државним 
органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07-пречишћен 
текст и 109/09) и закључака Комисије за давање саглас-
ности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање 
код корисника јавних средстава 51 број: 112-6024/2018 
од 28. јуна 2018. године и 51 број: 112-3916/2018 од 25. 
априла 2018. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуњавају: Минис-
тарство просвете, науке и технолошког развоја Београд, 
Немањина 22-26

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за спровођење пројеката 
претприступних фондова ЕУ у области 

образовања, разврстано у звање 
саветник

у Сектору за међународну сарадњу и 
европске интеграције, Одељење за 

пројекте из претприступних фондова ЕУ 
(ИПА), донације и придруживање ЕУ у 

образовању и науци - Одсек за праћење 
спровођења пројеката претприступних 

фондова ЕУ (ИПА)
1 извршилац

Опис послова: прати спровођење пројеката кроз 
контролу активности уговарача (административна и 
теренска провера, провера испуњености захтева који се 
односе на видљивост пројеката и потврђивање исправ-
ности рачуна за плаћање поднетих од стране уговарача) 

и предузима мере и активности у циљу правилног и пра-
вовременог спровођења пројеката и уговора; проверава 
испуњеност предуслова за спровођење секторских про-
грама/мера, пројеката и уговора; учествује у припреми и 
организовању обука у оквиру пројеката и пружа подрш-
ку домаћим и страним стручњацима у спровођењу проје-
ката; учествује у припреми/ажурирању плана јавних 
набавки за потребе спровођења пројеката и у изради 
техничке документације за спровођење поступка јавних 
набавки у складу са процедурама; учествује у раду Коми-
сије за оцену и одабир понуда, у изради стручне анали-
зе и извештаја о припреми тендерске документације и 
спровођењу пројеката у одговарајућем формату; прати 
спровођење акционих планова и извештава о могућем 
кашњењу (тзв. рада упозорења) и стара се о спровођењу 
препорука екстерних оцењивача и ревизора; сарађује са 
установама, локалном самоуправом, социјалним партне-
рима и другим организацијама и институцијама у спро-
вођењу пројеката; спроводи правила и принципе нео-
пходне за успостављање, функционисање и одрживост 
система децентрализованог управљања средствима ЕУ, 
у складу са процедурама и организује активности од зна-
чаја за јавност и видљивост пројеката финансираних из 
ЕУ, у складу са процедурама; обавља и друге послове по 
налогу руководиоца Групе.

Услови: високо образовање из поља друштвено-хума-
нистичких, природно-математичких или техничко-тех-
нолошких наука на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, најмање три 
године радног искуства у струци, положен државни струч-
ни испит, знање енглеског језика и познавање рада на 
рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
Закона о потврђивању оквирног споразума између Репу-
блике Србије и Европске комисије о правилима за спро-
вођење финансијске помоћи Европске уније Републици 
Србији у оквиру Инструмента претприступне помоћи 
(ИПА II) и Уредбе о управљању програмима претприступ-
не помоћи Европске уније у оквиру Инструмента за прет-
приступну помоћ (ИПА II), за период 2014- 2020. године 
- провераваће се усмено; познавање рада на рачунару 
- провераваће се практичним радом на рачунару; знање 
енглеског језика - провераваће се писмено путем теста 
и усмено; вештине аналитичког резоновања и логичког 
закључивања и организационих способности - провера-
ваће се писмено, стандардизованим тестовима и вештина 
комуникације - усмено.

Место рада: Београд, Немањина 22-26

2) Радно место просветног саветника, 
разврстано у звање саветник

у Одељењу за координацију рада 
школских управа, Школска управа 

Ваљево
1 извршилац

Опис послова: остварује непосредан увид у рад устано-
ве, наставника, васпитача, стручних сарадника и дирек-
тора и присуствује извођењу наставе, испита и других 
облика образовно васпитног рада; пружа помоћ и подрш-
ку самовредновању установе и прати поштовање општих 
принципа и остваривање циљева образовања и васпи-
тања; саветује и пружа стручну помоћ наставнику, васпи-
тачу и стручном сараднику и директору ради побољшања 
квалитета њиховог рада и рада установе и остваривања 
стандарда постигнућа и саветује и пружа стручну помоћ 
установи у обезбеђивању заштите деце, ученика и запос-
лених од дисриминације, насиља, злостављања и зане-
маривања и установи; предлаже предузимање неопход-
них мера за уклањање неправилности и недостатака у 
обављању образовно-васпитног, стручног, односно вас-
питног рада и мере за њихово унапређивање; вреднује 
квалитет рада установе на основу утврђених стандарда, 
остваривање развојног плана и програма образовања 
и васпитања и прати остваривање огледа; прати и про-
цењује квалитет рада саветника - спољног сарадника; 
поступа по представкама грађана и установа; сарађује са 
градском, општинском и републичком просветном инспек-
цијом; процењује испуњеност услова застицање звања; 
прикупља статистичке податке о запосленима и ученици-
ма од установа образовања и васпитања који служе као 
основа утврђивања, планирања и спровођења образовне 
и финансијске политике; обједињава и обрађује податке 
о запосленима и ученицима у установама образовања и 
васпитања и припрема анализе и извештаје за потребе 

Министарства; стара се о несметаном протоку података 
у оквиру јединственог информационог система Минис-
тарства; обавља и друге послове по налогу руководиоца 
Школске управе.

Услови: високо образовање из поља друштвено-хума-
нистичких, природно-математичких, техничко-технолош-
ких наука или образовно-уметничког поља уметности на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету, положен стручни испит у области обра-
зовања, односно лиценца за наставника, васпитача или 
стручног сарадника, стручни рад објављен у међународ-
ним или домаћим часописима или зборницима са рецен-
зијом, односно одобрени уџбеник, приручник или друго 
наставно средство, остварене резултате у развоју образо-
вања и стечен професионални углед, најмање осам годи-
на радног искуства у области образовања и васпитања, 
положен државни стручни испит и испит за просветног 
саветника, познавање једног светског језика и познавање 
рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
Закона о основама система образовања и васпитања, 
Закона о основном образовању и васпитању, Закона о 
средњем образовању и васпитању, Правилника о вредно-
вању квалитета рада установe, Правилника о стручно-пе-
дагошком надзору и Правилника о стандардима квали-
тета рада установе - провераваће се усмено; познавање 
рада на рачунару - провераваће се практичним радом 
на рачунару; познавање једног светског језика - увидом 
у сертификат или други доказ о познавању једног свет-
ског језика; вештине аналитичког резоновања и логичког 
закључивања и организационих способности - провера-
ваће се писмено, стандардизованим тестовима и вештина 
комуникације - усмено.

Место рада: Ваљево, Карађорђева 31

3. Радно место просветног саветника, 
разврстано у звање саветник

у Одељењу за координацију рада 
школских управа - Група за стручно-
педагошки надзор за општине Нови 

Пазар, Сјеница и Тутин
1 извршилац

Опис послова: остварује непосредан увид у рад устано-
ве, наставника, васпитача, стручних сарадника и дирек-
тора и присуствује извођењу наставе, испита и других 
облика образовно васпитног рада; пружа помоћ и подрш-
ку самовредновању установе и прати поштовање општих 
принципа и остваривање циљева образовања и васпи-
тања; саветује и пружа стручну помоћ наставнику, васпи-
тачу и стручном сараднику и директору ради побољшања 
квалитета њиховог рада и рада установе и остваривања 
стандарда постигнућа и саветује и пружа стручну помоћ 
установи у обезбеђивању заштите деце, ученика и запос-
лених од дисриминације, насиља, злостављања и зане-
маривања и установи; предлаже предузимање неопход-
них мера за уклањање неправилности и недостатака у 
обављању образовно-васпитног, стручног, односно вас-
питног рада и мере за њихово унапређивање; вреднује 
квалитет рада установе на основу утврђених стандарда, 
остваривање развојног плана и програма образовања 
и васпитања и прати остваривање огледа; прати и про-
цењује квалитет рада саветника-спољног сарадника; 
поступа по представкама грађана и установа; сарађује са 
градском, општинском и републичком просветном инспек-
цијом; процењује испуњеност услова застицање звања; 
прикупља статистичке податке о запосленима и ученици-
ма од установа образовања и васпитања који служе као 
основа утврђивања, планирања и спровођења образовне 
и финансијске политике; обједињава и обрађује податке 
о запосленима и ученицима у установама образовања и 
васпитања и припрема анализе и извештаје за потребе 
Министарства; стара се о несметаном протоку података 
у оквиру јединственог информационог система Минис-
тарства; обавља и друге послове по налогу руководиоца 
Школске управе.

Услови: високо образовање из поља друштвено-хуманис-
тичких, природно-математичких, техничко-технолошких 
наука или образовно-уметничког поља Уметности на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на факулте-

Администрација и управа
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ту, положен стручни испит у области образовања, односно 
лиценца за наставника, васпитача или стручног сарадника, 
стручни рад објављен у међународним или домаћим часо-
писима или зборницима са рецензијом, односно одобрени 
уџбеник, приручник или друго наставно средство, остваре-
не резултате у развоју образовања и стечен професионал-
ни углед, најмање осам година радног искуства у области 
образовања и васпитања, положен државни стручни испит 
и испит за просветног саветника, познавање једног светског 
језика и познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
Закона о основама система образовања и васпитања, 
Закона о основном образовању и васпитању, Закона о 
средњем образовању и васпитању, Правилника о вредно-
вању квалитета рада установe, Правилника о стручно-пе-
дагошком надзору и Правилника о стандардима квали-
тета рада установе - провераваће се усмено; познавање 
рада на рачунару - провераваће се практичним радом 
на рачунару; познавање једног светског језика - увидом 
у сертификат или други доказ о познавању једног свет-
ског језика; вештине аналитичког резоновања и логичког 
закључивања и организационих способности - провера-
ваће се писмено, стандардизованим тестовима и вештина 
комуникације - усмено.
Место рада: Нови Пазар, 7. јула бб

III Адреса на коју се подноси пријава на јавни кон-
курс: Министарство просвете, науке и технолошког раз-
воја, 11000 Београд, Немањина 22-26, са назнаком „За јав-
ни конкурс за попуњавање извршилачких радних места”. 
IV Лице које је задужено за давање обавештења о 
јавном конкурсу: Гордана Јеремић, телефон: 3610-287.

V Услови за рад на радном месту: држављанство 
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да 
учеснику конкурса раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужности из радног 
односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање 
шест месеци.
VI Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 
8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављи-
вања у периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање.

VII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни 
конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима 
о досадашњем радном искуству; изјава у којој се кандидат 
опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеница-
ма о којима се води службена евиденција или ће то орган 
учинити уместо њега; оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству; оверена фотоко-
пија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал 
или оверена фотокопија доказа о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима/оригинал 
или оверена фотокопија доказа о положеном правосудном 
испиту; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврде, решења, уговори или други 
акти којима се доказује на којим пословима, са којом струч-
ном спремом и у ком временском периоду је стечено радно 
искуство); оригинал или оверена фотокопија сертификата 
или другог доказа о познавању једног светског језика (само 
за радна места под редним бројем 2 и 3); оригинал или 
оверена фотокопија доказа о положеном стручном испи-
ту у области образовања, односно лиценца за наставника, 
васпитача или стручног сарадника (само за радна места 
под редним бројем 2 и 3); доказ о објављеном стручном 
раду у међународним или домаћим часописима или збор-
ницима са рецензијом, односно одобреном уџбенику, при-
ручнику или другом наставном средству у оригиналу или 
овереној фотокопији или штампани примерак доказа који 
је објављен у електронској форми са назнаком о линку са 
кога се стручни рад, уџбеник, приручник или друго настав-
но средство може преузети и доказ о оствареним резулта-
тима у развоју образовања, стечен професионални углед 
(награде, признања, препоруке и др.) у оригиналу или ове-
реној фотокопији (само за радна места под редним бројем 
2 и 3); оригинал или оверена фотокопија доказа о положе-
ном испиту за просветног саветника (само за радна мес-
та под редним бројем 2 и 3); оригинал или оверена фото-
копија потврде да кандидату раније није престајао радни 
однос у државном органу због теже повреде дужности из 
радног односа, издата од стране државних органа у коме је 
учесник јавног конкурса био у радном односу.

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

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која 
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима 
и општинама у којима нису именовани јавни бележници, 
приложени докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них 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 основ-
ним судовима, односно општинским управама. 

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

Законом о општем управном поступку („Службени глас-
ник РС“, бр. 18/16) прописано је, између осталог, да је 
орган дужан да по службеној дужности, у складу са зако-
ном, врши увид у податке о чињеницама неопходним за 
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 неопходно за одлу-
чивање, осим ако странка изричито изјави да ће те подат-
ке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне 
податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покре-
тање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103 став 3).

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 Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја у делу „Стипендије, конкурси и 
јавни позиви”, http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/
konkursi-za-popunjavanje-izvrsilackih-radnih-mesta-u-mpntr/

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

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

IX 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 прило-
жени сви потребни докази и који испуњавају услове за 
оглашена радна места, изборни поступак ће се спровести 
у просторијама Службе за управљање кадровима, Нови 
Београд, Булевар Михајла Пупина 2, почев од 18. фебруа-
ра 2019. године, са почетком у 9.00 часова, о чему ће кан-
дидати бити обавештени телеграмом на адресе које наве-
ду у својим пријавама, а ради провере познавања рада на 
рачунару и провере вештина аналитичког резоновања и 
логичког закључивања и организационих способности. За 
кандидате који успешно заврше проверу познавања рада 
на рачунару и проверу вештина аналитичког резоно-
вања и логичког закључивања и организационих способ-
ности, провера других стручних оспособљености, знања и 
вештина наведених у тексту јавног конкурса биће спрове-
дене у просторијама Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, Београд, Немањина 22-26, с тим што 
ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на 
бројеве контакт телефона које наведу у својим пријавама. 

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису при-
ложени сви тражени докази, у оригиналу или фотоко-
пији овереној од надлежног органа (јавног бележника, 
општинској управи или суду) биће одбачене закључком 
конкурсне комисије. 

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном 
органу, подлежу пробном раду од шест месеци. Кандидати 
без положеног државног стручног испита за рад у држав-
ним органима примају се на рад под условом да тај испит 
положе до окончања пробног рада. Кандидати са поло-
женим правосудним испитом уместо доказа о положеном 
државном стручном испиту подносе доказ о положеном 
правосудном испиту. Кандидати са положеним државним 
стручним испитом/правосудним испитом немају предност у 
изборном поступку у односу на кандидате без положеног 
државног стручног испита/правосудног испита.

Кандидати без положеног испита за просветног саветни-
ка примају се на рад под условом да тај испит положе до 
окончања пробног рада. Кандидати са положеним испи-
том за просветног саветника немају предност у изборном 
поступку у односу на кандидате без положеног испита за 
просветног саветника.

Кандидати коју конкуришу на више радних места подносе 
појединачне пријаве за свако радно место, у којима наво-
де уз коју од пријава су приложили тражена документа.

Овај конкурс објављује се на веб-страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја www.mpn.gov.
rs, на веб-страници Службе за управљање кадровима: 
www.suk.gov.rs, на порталу eУправе, на огласној табли, 
веб-страници и периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

На основу члана 54 Закона о државним службеницима 
(„Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - испрaвка, 83/05 
- исправка, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 
95/18) и члана 17 Уредбе о спровођењу интерног и јавног 
конкурса за попуњавање радних места у државним орга-
нима - пречишћен текст („Службени гласник РС“, бр. 
41/07 и 109/09), в. д. директор Управе за трезор оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

РАДНИХ МЕСТА У
МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА - УПРАВА

ЗА ТРЕЗОР

I Орган у коме се радна места попуњавају: Минис-
тарство финансија - Управа за трезор, Београд, Поп Луки-
на 7-9 

II Радна места која се попуњавају:

ЦЕНТРАЛA БЕОГРАД 

1) Радно место за контролу извршења 
јавних плаћања

Одсек за финансирање, Одељење 
за управљање финансирањем, 

рачуноводством и контролом, Сектор 
за финансирање, рачуноводство и 

контролу, звање саветник
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких, природно-математичких или 
техничко-технолошких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету; поло-
жен државни стручни испит; познавање рада на рачунару 
и најмање 3 године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање закон-
ских прописа који регулишу област буџетског система и 
платних услуга - усмено; познавање рада на рачунару (MS 
Office, Интернет) - практичним радом на рачунару; вешти-
на комуникације - усмено.

2) Координатор електронских јавних 
плаћања

Група за електронско пословање, 
Одељење за пословне процесе и 

електронско пословање, Сектор за 
управљање процесима система јавних 
финансија, звање самостални саветник

1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких, природно-математичких или 
техничко-технолошких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету; поло-
жен државни стручни испит; познавање рада на рачунару 
и најмање 5 године радног искуства у струци.

Администрација и управа
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Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање закон-
ских прописа који регулишу област буџетског система и 
платних услуга - усмено; познавање рада на рачунару 
- практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); 
вештина комуникације - усмено.
III Место рада: Београд, Поп-Лукина 7-9

ФИЛИЈАЛА СТАРИ ГРАД

3) Радно место за организацију послова 
буџетских евиденција

Одељење за фискалну статистику, звање 
самостални саветник

1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких, природно-математичких или 
техничко-технолошких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету; поло-
жен државни стручни испит; познавање рада на рачунару 
и најмање 5 година радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање закон-
ских прописа који регулишу област буџетског система и 
платних услуга - усмено; познавање рада на рачунару 
- практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); 
вештина комуникације - усмено.

4) Координатор пројеката за 
комуникациону инфраструктуру

Одсек за оперативне послове, звање 
виши саветник
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких, природно-математичких или 
техничко-технолошких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету; 
положен државни стручни испит; познавање рада на 
рачунару; познавање енглеског језика и најмање 7 годи-
на радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање области 
које регулишу пројектовања мрежне инфраструктуре, рада 
на свим мрежним технологијама у примени, области дизај-
на, импелентације, интеграције и тестирања комплетних 
решења у оквиру мрежне инфраструктуре - усмено; позна-
вање енглеског језика - писмено (тестом); познавање рада 
на рачунару - практичним радом на рачунару (MS Office, 
Интернет); вештина комуникације - усмено.

IV Место рада: Београд, Обилићев венац 9-11
ФИЛИЈАЛА КРАГУЈЕВАЦ

5) Шеф експозитуре
Експозитура Аранђеловац, звање 

сарадник
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштве-
но-хуманистичких, природно-математичких или технич-
ко-технолошких наука  на основним академским студијама 
у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним 
студијама, односно на студијама у трајању до три године; 
положен државни стручни испит; најмање 3 године радног 
искуства у струци и познавање рада на рачунару;
Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање закон-
ских прописа који регулишу област буџетског система и 
платних услуга - усмено; познавање рада на рачунару 
(MS Office, Интернет) - практичним радом на рачунару; 
вештине аналитичког резоновања и логичког закључи-
вања, организационе способности и вештина руковођења 
- посредно путем стандардизованих тестова; вештина 
комуникација - усмено.

V Место рада: Аранђеловац, Милоша Обреновића 192

ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО

6) Радно место за контролу извршења 
јавних плаћања

Одсек за јавна плаћања, звање млађи 
саветник

1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких, природно-математичких или 
техничко-технолошких наука  на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету; поло-
жен државни стручни испит; познавање рада на рачуна-
ру; завршен приправнички стаж или најмање пет година 
радног стажа у државним органима.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање закон-
ских прописа који регулишу област буџетског система и 
платних услуга - усмено; познавање рада на рачунару 
- практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); 
вештина комуникације - усмено.

VI Место рада: Краљево, Цара Душана 41

ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ

7) Радно место за послове платних 
услуга

Одсек за јавна плаћања и фискалну 
статистику, звање референт

1 извршилац

Услови: средње образовање природног, друштвеног или 
техничког смера или гимназија; најмање 2 године рад-
ног искуства у струци, положен државни стручни испит и 
познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање закон-
ских прописа који регулишу област буџетског система и 
платних услуга - усмено; познавање рада на рачунару 
- практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); 
вештина комуникације - усмено.

VII Место рада: Шабац, Карађорђева 2

ФИЛИЈАЛА ЗРЕЊАНИН

8) Радно место за контролу извршења 
јавних плаћања

Одсек за јавна плаћања, звање млађи 
саветник

1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких, природно-математичких или 
техничко-технолошких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету; поло-
жен државни стручни испит; познавање рада на рачуна-
ру; завршен приправнички стаж или најмање пет година 
радног стажа у државним органима.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање закон-
ских прописа који регулишу област буџетског система и 
платних услуга - усмено; познавање рада на рачунару 
- практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); 
вештина комуникације - усмено.

VIII Место рада: Зрењанин, Трг др Зорана Ђинђића 4

IX Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство 
финансија - Управа за трезор, Поп-Лукина 7-9, 11000 Бео-
град, са назнаком „За јавни конкурс”.

X Лица која су задужена за давање обавештења: Дар-
ко Алемпијевић, тел. 011/3202-317 и Милица Недељковић, тел. 
011/3202-320.

Услови за рад на наведеном радном месту: 
држављанство Републике Србије; да је учесник кон-
курса 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.

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

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пот-
писана пријава са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; копирана или очитана лична карта; 
изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама при-
бавити податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција или ће то орган учинити уместо ње; оригинал 
или оверена фотокопија уверења о држављанству; ори-
гинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге 
рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује 
стручна спрема (доказ доставити искључиво за степен 
стручне спреме који је захтеван за радно место на које 
се конкурише); оригинал или оверена фотокопија доказа 
о положеном државном стручном испиту за рад у држав-
ним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
радном искуству у струци (потврде, решења и други акти 
из којих се види на ком радном месту, са којом стручном 
спремом и у ком периоду је стечено радно искуство. Доказ 
доставити искључиво са степеном стручне спреме који је 
захтеван за радно место на које се конкурише).

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

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која 
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима 
и општинама у којима нису именовани јавни бележници, 
приложени докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них 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 основ-
ним судовима, односно општинским управама.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописа-
но 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 одлучи-
вање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке 
прибавити сама.

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 пре-
узети на сајту Управе за трезор, у делу Конкурси, http://
www.trezor.gov.rs/src/competitions/

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

Место, дан и време када ће се спровести изборни 
поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, 
потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и 
који испуњавају услове за оглашено радно место провера 
оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном 
поступку обавиће се почев од 20. јануара 2019. године, са 
почетком у 9 часова, у Београду, у просторијама Службе за 
управљање кадровима, адреса: Булевар Михајла Пупина 2 
(источно крило) и Управе за трезор - Министарство финан-
сија, адреса Поп Лукина 7-9.

О тачном датуму и времену учесници конкурса ће бити 
благовремено обавештени телефонским путем на контакт 
бројеве које наведу у својим пријавама. Кандидати ће о 
датуму, месту и времену спровођења сваке наредне фазе 
изборног поступка бити обавештени на контакт бројеве 
које наведу у својим пријавама.

Описе послова за наведено радно место можете погледа-
ти на сајту Службе за управљање кадровима: www.suk.
gov.rs.

НАПОМЕНЕ: За наведена радна места радни однос 
се заснива на неодређено време. Кандидати који први 
пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу 
пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног 

Администрација и управа
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државног стручног испита примају се на рад под условом 
да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандида-
ти са положеним правосудним испитом уместо доказа о 
положеном државном стручном испиту, подносе доказ о 
положеном правосудном испиту.

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

Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у 
оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду 
или од стране јавног бележника, као и непотпуне, нера-
зумљиве, неблаговремене и недопуштене пријаве биће 
одбачене. 

Овај оглас објављује се на веб-страници Министар-
ства финансија - Управе за трезор: www.trezor.gov.rs, 
на веб-страници Службе за управљање кадровима: 
www. suk.gov.rs, на порталу еУправе, на огласној табли, 
веб-страници и периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање.

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

БЕОГРА Д

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

На основу чл. 54 и 55 Закона о државним службеници-
ма („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 
83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 
99/14 и 94/17), члана 17 став 1, члана 18, члана 19 ст. 1 
и 2, чл. 20 и 21 Уредбе о спровођењу интерног и јавног 
конкурса за попуњавање радних места у државним орга-
нима („Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћен текст 
и 109/09), Закључка Комисије за давање сагласности за 
ново запошљавање и додатно радно ангажовање код 
корисника јавних средстава 51 број: 112-11569/2018 од 
30. новембра 2018. године, Републичка дирекција за имо-
вину Републике Србије, оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

РАДНИХ МЕСТА У 
РЕПУБЛИЧКОЈ ДИРЕКЦИЈИ ЗА ИМОВИНУ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

I Oрган у коме се радна места попуњавају: Републич-
ка дирекција за имовину Републике Србије, Београд, Краља 
Милана 16

II Радна места која се попуњавају: 

1) Радно место за прикупљање података 
у поступку заштите јавне својине, у 

звању саветник
у Сектору за имовински поступак, у 

Одсеку за управљање и заштиту јавне 
својине

1 извршилац

Опис послова: Прикупља потребну документацију ради 
праћења испуњења уговорних обавеза; прикупља потреб-
на обавештења и документацију ради достављања података 
Државном правобранилаштву, поступа по захтевима и при-
купља потребне податке ради извештавања судова, тужи-
лаштва и других државних органе и организација у погледу 
располагања и управљања стварима у јавној својини, прати 
реализацију уговора у погледу извршавања уговорних оба-
веза на начин и у роковима предвиђеним уговором, прати и 
ажурира посебне прегледе које се односе на располагање и 
управљање стварима у јавној својини из надлежности Одсе-
ка, обавља и друге послове по налогу руководиоца Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету; положен државни 
стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци 
и познавање рада на рачунару. 

Стручне оспособљености, знања и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: вештина рада на 
рачунару (управљање фајловима и фолдерима, обрада 
текста Word) - практичним радом на рачунару; прове-
ра знања - познавање законских прописа који регулишу 
област јавне својине, Закон о јавној својини, део ЗОО о 
уговорима и вештина комуникације - провераваће се 
усмено, разговором. 

2) Радно место за припрему уговора, у 
звању саветник

у Сектору за имовински поступак, у 
Одељењу за располагање становима и 

гаражама
2 извршиоца

Опис послова: Припрема и прибавља сву потребну имо-
винско-правну и другу документацију за израду уговора 
о располагању становима и гаражама у јавној својини; 
учествује у изради свих врста уговора и анекса истих о рас-
полагању и управљању становима и гаражама у државној 
својини; утврђује елементе уговорног односа у поступку 
располагања становима и гаражама у јавној својини; при-
бавља мишљења Државног правобранилаштва у вези 
предлога уговора и спроводи све неопоходне радње веза-
но за солемнизацију уговора код надлежног јавног бележ-
ника; иницира покретање поступка за промену уписа у 
јавне књиге о евиденцији непокретности и правима на 
њима права власништва као и забележбе заложног права 
у корист Републике Србије по основу закључених уговора; 
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету; положен државни 
стручни испит; најмање 3 година радног искуства у струци 
и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: вештина рада на 
рачунару (управљање фајловима и фолдерима, обрада 
текста Word) - практичним радом на рачунару, провера знања 
- познавање законских прописа који регулишу област стано-
вања: Закон о становању и одржавању стамбених зграда и 
Закон о јавној својини и вештина комуникације - провераваће 
се усмено, разговором. 

3) Радно место за евиденционе послове, 
у звању сарадник

у Сектору за имовински поступак, у 
Одељењу за располагање становима и 

гаражама
1 извршилац

Опис послова: Oбавља послове евидентирања закљу-
чених уговора као и анекса истих о располагању стано-
вима и гаражама у јавној својини по поднетим захтевима 
за које је вођен поступак у Одељењу; води евиденцију 
закључених појединачних уговора и анекса уговора о рас-
полагању становима и гаражама у јавној својини и врши 
унос података у посебан информациони систем; обавља 
послове информисања кроз сарадњу са подносиоци-
ма захтева ради давања обавештења о току и кретању 
предмета; прикупља документацију потребну за израду 
извештаја о закљученим уговорима о располагању ста-
новима и гаражама и припрема податке за статистичке и 
друге анализе; обавља и друге послове по налогу начел-
ника Одељења.
 
Услови: стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља тех-
ничко-технолошких наука или друштвено-хуманистичких 
наука на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, 
односно на студијама у трајању до три године; положен 
државни стручни испит; најмање 3 године радног иску-
ства у струци и познавање рада на рачунару. 

Стручне оспособљености, знања и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: вештина рада на 
рачунару (управљање фајловима и фолдерима, обрада 
текста Word) - практичним радом на рачунару, прове-
ра знања - познавање законских прописа који регулишу 
област уговора, а који су прописани Законом о становању 
и одржавању стамбених зграда и вештина комуникације - 
провераваће се усмено, разговором.

4) Радно место за припрему аката, у 
звању самостални саветник

у Сектору за грађевинско земљиште, 
у Одељењу за успостављање стварних 
права на грађевинском земљишту, без 

отуђења (службености и закупи), у Групи 
за припрему аката

1 извршилац

Опис послова: Спроводи поступак утврђивања 
правног основа за успостављање стварних права на 
грађевинском земљишту, без отуђења (службености, 
закупи и друго) ради припреме аката; припрема и 
учествује у изради уговора о закупу и службености 
на грађевинском земљишту; израђује правна миш-
љења која се односе на поступак давања у закуп 
грађевинског земљишта; припрема мишљења на 
нацрте аката чији су предлагачи други органи; даје 
стручна мишљења и неопходне информације орга-
нима државне управе који се односе на спровођење 
поступка успостављање стварних права на грађевин-
ском земљишту, без отуђења (службености, закупи); 
учествује у поступку припреме акта који се односи на 
утврђивање удела државне својине код правних лица 
и стављање хипотеке на непокретности у својини 
Републике Србије; учествује у поступку спровођења 
радњи ради уписа или промене уписа на грађевин-
ском земљишту у својини Републике Србије; учествује 
у предузимању потребних мера у сарадњи са Репу-
бличким државним правобранилаштвом ради зашти-
те имовинско-правних интереса Републике Србије; 
обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе. 

Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
науке на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на факултету; 
положен државни стручни испит; најмање 5 година радног 
искуства у струци и познавање рада на рачунару. 

Стручне оспособљености, знања и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: вештина рада 
на рачунару (управљање фајловима и фолдерима, обра-
да текста Word) - практичним радом на рачунару, провера 
знања - познавање законских прописа који регулишу обли-
гационе односе, део ЗОО-а, Закона о планирању и изградњи, 
Закон о јавној својини, Закон о хипотеци и вештина комуни-
кације - провераваће се усмено, разговором.

5) Радно место за припрему аката и 
уговора, у звању саветник

у Сектору за управљање и располагање 
стварима у јавној својини стеченим по 

сили закона, у Одељењу за располагање 
стварима у јавној својини Републике 

Србије, у Групи за располагање 
непокретностима у јавној својини 

Републике Србије
1 извршилац

Опис послова: Припрема акте за спровођење поступка 
јавне лицитације или поступка прикупљања писмених 
понуда и избор најповољнијег понуђача, у поступцима 
располагања, на основу донетих закључака Владе, учест-
вује у припреми предлога уговора који ће се закључи-
вати приликом давања у закуп, односно на коришћење 
органима и организацијама територијалне аутономије и 
локалне самоуправе; прикупља и обрађује документа-
цију у поступцима располагања непокретностима у јавној 
својини Републике Србије, проверава поднете захтеве 
који се односе на давање на коришћење имовине у јав-
ној својини Републике Србије и обавештава подносиоце 
захтева о недостацима, обезбеђује и прикупља потребну 
документацију ради праћења испуњења уговорних оба-
веза; прати реализацију уговора у погледу извршавања 
уговорених обавеза на начин и у роковима предвиђеним 
уговором; учествује у припреми информација и извештаја 
Влади о реализацији истих, обавља и послове по налогу 
руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне науке на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету; положен државни стручни испит; најмање 
3 године радног искуства у струци и познавање рада на 
рачунару.

Администрација и управа
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Стручне оспособљености, знања и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: вештина рада на 
рачунару (управљање фајловима и фолдерима, обрада 
текста Word) - практичним радом на рачунару, прове-
ра знања - познавање законских прописа који регулишу 
област располагања јавном својином, Закон о јавној своји-
ни, део ЗОО-а, уговор о закупу и вештина комуникације 
- провераваће се усмено, разговором. 

6) Радно место за праћење реализације 
уговора, у звању саветник

у Сектору за управљање и располагање 
стварима у јавној својини стеченим по 

сили закона, у Одељењу за располагање 
стварима у јавној својини Републике 

Србије, у Групи за располагање 
непокретностима у јавној својини 

Републике Србије
1 извршилац

Опис послова: Прикупља, разврстава и прати реализа-
цију закључених уговора о располагању непокретностима 
у јавној својини Републике Србије; израђује извештаје о 
реализацији закључених уговора; прикупља податке о 
финансијској реализацији појединачних уговора; дос-
тавља потребне податке, по захтеву, судовима и дру-
гим државним органима везано за реализацију уговора; 
обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе. 
Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету; нај-
мање 3 године радног искуства у струци; положен држав-
ни стручни испит; познавање рада на рачунару. 

Стручне оспособљености, знања и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: вештина рада на 
рачунару (управљање фајловима и фолдерима, обрада 
текста Word) - практичним радом на рачунару, прове-
ра знања - познавање законских прописа који регулишу 
област располагања јавном својином, Закон о јавној своји-
ни, део ЗОО-а (уговори о закупу) и вештина комуникације 
- провераваће се усмено, разговором. 

7) Радно место за праћење реализације 
аката о располагању покретним 

стварима, у звању саветник
у Сектору за управљање и располагање 
стварима у јавној својини стеченим по 

сили закона, у Одељењу за располагање 
стварима у јавној својини Републике 

Србије, у Групи за располагање 
покретним стварима у јавној својини 

Републике Србије
1 извршилац

Опис послова: Прати реализацију аката Владе и Дирек-
ције који се односе на располагање покретним стварима; 
израђује извештаје и доставља на захтев државних орга-
на и организација или суда; прати реализацију уговора 
у погледу извршавања уговорених обавеза на начин и у 
роковима предвиђеним уговором; врши анализу и сис-
тематизује прикупљену документацију ради праћења 
испуњења уговорених обавеза; сарађује са Државним 
правобранилаштвом у случају неиспуњења уговорних 
обавеза ради заштите имовинских права и интереса Репу-
блике Србије; обавља и друге послове по налогу руково-
диоца Групе. 
Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету; најмање 3 годи-
на радног искуства у струци; положен државни стручни 
испит; познавање рада на рачунару. 

Стручне оспособљености, знања и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: вештина рада на 
рачунару (управљање фајловима и фолдерима, обрада 
текста Word) - практичним радом на рачунару, прове-
ра знања - познавање законских прописа који регулишу 
област располагања јавном својином, Закон о јавној своји-
ни, део ЗОО-а (уговор о закупу) и вештина комуникације 
- провераваће се усмено, разговором. 

8) Радно место за подршку спровођењу 
поступка управљања стварима, у звању 

саветник
у Сектору за управљање и располагање 
стварима у јавној својини стеченим по 
сили закона, у Одељењу за управљање 
стварима у јавној својини Републике 

Србије, у Групи за спровођење поступка 
управљања стварима у јавној својини 

Републике Србије
1 извршилац

Опис послова: Прикупља и обрађује неопходну документа-
цију у поступцима управљања стварима у јавној својини Репу-
блике Србије; учествује у поступку прикупљања документа-
ције и израде уговора којима се ствари стечене по сили закона 
поверавају на чување локалним самоуправама до одређи-
вања коначног корисника; учествује у припреми предлога уго-
вора који ће се закључивати приликом давања на коришћење 
органима и организацијама територијалне аутономије и 
локалне самоуправе; проверава исправност поднетих захтева 
који се односе на давање на коришћење и управљање; оба-
вештава подносиоце захтева о недостацима; учествује у при-
преми информација и извештаја Влади о реализацији истих; 
обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе. 
Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
науке на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на факултету; 
положен државни стручни испит; најмање 3 година радног 
искуства у струци и познавање рада на рачунару. 
Стручне оспособљености, знања и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: вештина рада на 
рачунару (управљање фајловима и фолдерима, обра-
да текста Word) - практичним радом на рачунару, про-
вера знања - познавање делова законских прописа који 
регулишу област стицања по сили закона у јавну своји-
ну: Закона о јавној својини, Закона о хипотеци, Зако-
на о наслеђивању, Закона о стечају, Закона о пореском 
поступку и пореској администрацији и вештина комуника-
ције - провераваће се усмено (разговором). 

9) Радно место за подршку пословима 
расподеле на коришћење непокретности, 

у звању саветник
у Сектору за управљање и располагање 
стварима у јавној својини стеченим по 
сили закона, у Одељењу за управљање 
стварима у јавној својини Републике 

Србије, у Групи за расподелу на 
коришћење непокретности

1 извршилац

Опис послова: Припрема предлоге закључака за Владу 
за распоред пословних зграда и пословних просторија; 
припрема потребну имовинско-правну и другу докумен-
тацију за припрему предлога аката Владе; врши анализу 
степена искоришћености службених зграда и пословних 
просторија од стране државних органа; дефинише пот-
ребе државних органа за пословним простором; сарађује 
са Државним правобранилаштвом у случају неиспуњења 
обавеза, а ради заштите имовинских прaва и интереса 
Републике Србије и извештава судове и друге државне 
органе у погледу поступка коришћења и управљања 
стварима у јавној својини Републике Србије; прати реа-
лизацију аката Владе; обавља и друге послове по налогу 
руководиоца Групе. 
Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету; положен државни 
стручни испит; најмање 3 година радног искуства у струци 
и познавање рада на рачунару. 

Стручне оспособљености, знања и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: вештина рада на 
рачунару (управљање фајловима и фолдерима, обрада 
текста Word) - практичним радом на рачунару, прове-
ра знања - познавање законских прописа који регулишу 
област располагања јавном својином, Закон о јавној своји-
ни, део Закона о министарствима и вештина комуникације 
- провераваће се усмено, разговором. 

10) Радно место за послове планирања и 
извршења буџета, у звању саветник

у Сектору за финансијско-материјалне 
и опште послове, у Одељењу за 

финансијско-материјалне послове, у 
Групи за планирање и извршење буџета 

и буџетско рачуноводство
1 извршилац

Опис послова: Припрема и израђује предлоге плана за 
утврђивање приоритетних области финансирања; учествује 
у изради плана предлога финансијског плана Дирекције у 
поступку израде буџета; учествује у изради плана за извр-
шење буџета по месецима и на кварталном нивоу и учест-
вује у поступку извршења финансијске обавезе из уговора 
закључених у поступцима јавних набавки и других преузетих 
обавеза; учествује у поступку контроле законитости, исправ-
ности и тачности рачуноводствених исправа; припрема 
решења о распоређивању средстава и захтеве за плаћања 
на основу преузетих обавеза; учествује у припреми захтева 
за промену апропријација и квота, као и захтеве за употребу 
средстава текуће буџетске резерве; припрема и врши деви-
зна плаћања; врши контролу обрачуна зарада и накнада 
зарада запослених, као и обрачун других примања запос-
лених у Дирекцији и лица ангажованих ван радног односа; 
обавља друге послове по налогу руководиоца Групе. 
Услови: стечено високо образовање из научне области еко-
номске науке, на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету; положен државни стручни испит; 
најмање 3 године радног искуства у струци и познавање рада 
на рачунару. 

Стручне оспособљености, знања и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: вештина рада 
на рачунару (обрада текста Word и Еxcel) - практичним 
радом на рачунару, провера знања - познавање закон-
ских прописа који регулишу област извршења буџета: 
Закон о буџетском систему, Правилник о извршењу 
буџета РС и о начину и поступку обављања платног про-
мета у оквиру система консолидованог рачуна трезора 
за девизна средства и вештина комуникације - провера-
ваће се усмено, разговором. 

11) Радно место за планирање поступка 
инвестиционог и техничког одржавања, 

у звању саветник
у Одељењу за контролу коришћења 

јавне својине, у Групи за грађевинско-
техничке послове

1 извршилац

Опис послова: Прикупља и обрађује документацију у 
поступцима управљања непокретним и покретним ства-
рима у јавној својини ради сачињавања плана о неопход-
ности инвестиционог и текућег одржавања; проверава 
поднете захтеве који се односе на давање на коришћење 
ствари у јавној својини и обавештава подносиоце захтева о 
недостацима и обавезама за инвестиционо и текуће одржа-
вање; учествује у припреми предлога јавних оглашавања 
и позива; прати реализацију закључених уговора, учествује 
у припреми информација и извештаја Влади о реализацији 
истих; припрема акте за спровођење поступка инвестицио-
ног и текућег одржавања капиталних објеката или поступка 
прикупљања писмених понуда; води евиденцију о поступ-
цима управљања стварима у јавној својини, обавља и друге 
послове по налогу руководиоца Групе. 

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету; нај-
мање 3 година радног искуства у струци; положен држав-
ни стручни испит и познавање рада на рачунару. 

Стручне оспособљености, знања и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: вештина рада 
на рачунару (управљање фајловима и фолдерима, обра-
да текста Word) - практичним радом на рачунару, провера 
знања - познавање законских прописа, Закона о јавној своји-
ни, део ЗОО-а којим се регулише област уговора - о закупу и 
вештина комуникације - провераваће се усмено, разговором.

III Место рада: За сва радна места место рада је Београд.

Администрација и управа
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IV Адреса на коју се подносе пријаве: Републичка 
дирекција за имовину Републике Србије, Београд, Краља 
Милана 16, са назнаком „За јавни конкурс“.

V Лица која су задужена за давање обавештења о 
конкурсу: Љиљана Милутиновић, тел. 011/3346-397, у 
периоду од 11.00 до 15.00 часова. 

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

Рок за подношње пријава на конкурс: Рок за подно-
шење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана 
од дана објављивања конкурса у периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање - листу 
„Послови“. 

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:  
- писана пријава са биографијом и наводима о доса-
дашњем 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, кон-
такт телефон, податке о образовању, податке о врсти и 
дужини радног искуства у степену стручне спреме про-
писане за радно место на које се конкурише, са кратким 
описом послова на којима је кандидат радио до подно-
шења пријаве на конкурс, пријава мора да буде својеруч-
но потписана); 
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству; 
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених; 
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна 
спрема која је наведена у условима за радно место; 
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним органима 
(кандидати са положеним правосудним испитом уместо 
доказа о положеном државном стручном испиту подно-
се доказ о положеном правосудном испиту); - оригинал 
или оверена фотокопија доказа о радном искуству у стру-
ци (потврде, решења, уговори или други акти којима се 
доказује на којим пословима, са којом стручном спремом 
и у ком временском периоду је стечено радно искуство); 
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама при-
бавити податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција или ће то орган учинити уместо ње.

Напомена: Сви докази прилажу се у оригиналу или ове-
реној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градо-
вима и општинама у којима нису именовани јавни бележ-
ници, приложени докази могу бити оверени у основним 
судовима, судским јединицама, пријемним канцеларија-
ма основних судова, односно општинским управама, као 
поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотоко-
пије 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) прописа-
но 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 одлучи-
вање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке 
прибавити сама. 
 
Кандидат је обавезан да попуни изјаву којом се опредељује 
за једну од две могућности, да орган прибави податке о 
којима се води службена евиденција или да ће то канди-
дат учинити сам. Уколико кандидат не достави попуњену и 
својеручно потписану изјаву, а документација није потпуна, 
пријава на конкурс ће бити одбачена.  
 
Наведену изјаву је могуће преузети на сајту Републичке 
дирекције за имовину Републике Србије - Конкурси, www.
rdi.gov.rs.

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

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

 IX Место, дан и време када ће се спровести избор-
ни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовре-
мене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су прило-
жени сви потребни докази и који испуњавају услове за 
оглашена радна места, провера стручних оспособље-
ности, знања и вештина у изборном поступку обавиће се у 
Београду, у просторијама Палате „Србија“, Нови Београд, 
Булевар Михајла Пупина 2 (Источно крило) и просторија-
ма Републичке дирекције за имовину РС, почев од 15. 
јануара 2019. године, о чему ће кандидати бити накнадно 
обавештени телефоном, на број који су дужни да наведу у 
својим пријавама или имејл-адресу. 
 
Напомена: За наведена радна места радни однос се 
заснива на неодређено време. Кандидати који први пут 
заснивају радни однос у државном органу, подлежу 
пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног 
државног стручног испита примају се на рад под условом 
да исти положе до окончања пробног рада. Кандидати са 
положеним државним стручним испитом немају предност 
у изборном поступку у односу на кандидате без положе-
ног државног стручног испита. Кандидати са положеним 
правосудним испитом уместо доказа о положеном држав-
ном стручном испиту, подносе доказ о положеном право-
судном испиту. Државни службеник који се пријављује на 
јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода 
из матичне књиге рођених подноси решење о распоређи-
вању или премештају на радно место у органу у коме ради 
или решење да је нераспоређен. 

Са кандидатима који конкуришу на радна места и чије су 
пријаве благовремене, допуштене, јасне, пријаве уз које су 
приложени сви потребни докази (потпуне пријаве) и који 
испуњавају услове за рад на наведеним радним местима, 
обавиће се најпре провера вештине рада на рачунару - 
практичним радом на рачунару. Ова фаза изборног поступ-
ка је елиминациона, тако да само кандидати који покажу 
задовољавајуће резултате након провере вештине рада на 
рачунару - практичним радом на рачунару, могу да присту-
пе наредном делу изборног поступка, и то усменој провери 
знања и вештина комуникације.  

Кандидати који конкуришу на више радних места подно-
се појединачне пријаве за свако од радних места за које 
конкуришу, с напоменом уз коју пријаву су доставили тра-
жена документа за та радна места. 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непот-
пуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тра-
жени докази у оригиналу или фотокопији овереној код 
надлежног органа (јавног бележника, у општинској упра-
ви или суду) биће одбачене. 

Овај оглас објављује се на интернет страни Републичке 
дирекције за имовину, на порталу еУправе, у периодич-
ном издању огласа Националне службе за запошљавање 
и на интернет страни Службе за управљање кадровима.  
 
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. 

 МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ 
УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
На основу члана 54 Закона о државним службеници-
ма (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 
83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 
99/14, 94/17 и 95/18), члана 17 став 1 Уредбе о спровођењу 
интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места 
у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 
- пречишћен текст и 109/09) и Закључака Комисије за 
давање сагласности за ново запошљавање и додатно рад-
но ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 
112-7159/2018 од 27. јула 2018. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

РАДНИХ МЕСТА
У МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

I Орган у коме се радна места попуњавају: Министар-
ство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бир-
чанинова 6 

II Радна места која се попуњавају: 

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

јавном сектору
Група за каталогизацију и вредновање 
радних места у јавном сектору, Одсек 

за систем плата и каталогизацију и 
вредновање радних места у јавном 

сектору, Сектор за управљање људским 
ресурсима, звање саветник

2 извршиоца

Опис послова радног места: пружа стручну помоћ у 
праћењу припреме и примене Општег каталога радних места, 
односно звања, чинова, положаја и функција; припрема миш-
љења и објашњења о правилној примени Општег каталога 
радних места и припрема мишљења о иницијативама других 
органа, организација и установа за измене и допуне Општег 
каталога; учествује у припреми и примени методологије за 
евалуацију радних места, учествује у поступку вредновања 
радних места у јавном сектору на бази израђене методологије 
и утврђивања међусобних односа радних места у свим дело-
вима јавног сектора; учествује у обављању послова који се 
односе на сврставање радних места у платне групе и платне 
разреде; учествује у припреми стручних основа за припрему 
прописа из области плата у државним органима, јавним аген-
цијама, јавним службама, јединицама локалне самоуправе и 
аутономним покрајинама; учествује у припреми прописа који-
ма се уређује систем финансирања плата у државним органи-
ма, јавним агенцијама, јавним службама, јединицама локалне 
самоуправе и аутономним покрајинама; учествује у утврђи-
вању и праћењу укупног биланса плата у државним органи-
ма, јавним агенцијама, јавним службама, јединицама локалне 
самоуправе и аутономним покрајинама; припрема анализе, 
извештаје и информације из делокруга Групе; обавља и друге 
послове по налогу руководиоца Групе.

Услови за рад на радном месту: стечено високо обра-
зовање из научне области друштвено-хуманистичких нау-
ка на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету; најмање 3 године радног иску-
ства у струци; положен државни стручни испит; позна-
вање рада на рачунару.

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

2) Радно место за координацију промена 
у систему локалне самоуправе

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

саветник
1 извршилац

Опис послова радног места:  израђује анализе, при-
према и спроводи пројектне активности у циљу уна-
пређења функционисања система локалне самоуправе и 

Администрација и управа

Посао се не чека, посао се тражи



   |  Број 809 | 26.12.2018. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs22 

децентрализације и деконцентрације послова државне 
управе; прати и проучава искустава других земаља 
у процесу реформе система локалне самоуправе и 
израђује извештаје; припрема информације, мишљења 
и извештаје о развоју процеса реформе система локал-
не самоуправе; предлаже могућности за унапређење 
домаћег правног оквира у циљу даље реформе система 
локалне самоуправе Републике Србије; обавља и друге 
послове по налогу руководиоца Групе.
Услови за рад на радном месту: стечено високо обра-
зовање из научне, односне стручне области у оквиру 
образовно-научног поља друштвено-хуманистичких нау-
ка на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету; најмање 3 године радног иску-
ства у струци; положен државни стручни испит; позна-
вање рада на рачунару; знање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона о 
локалној самоуправи, познавање организације и рада Минис-
тарства државне управе и локалне самоуправе и познавање 
управљања пројектним циклусом, припрема и праћење реа-
лизације пројеката - усмено; знање енглеског језика - писме-
но, превод; познавање рада на рачунару - практичним радом 
на рачунару и вештина комуникације - усмено.

III Место рада: Београд, Бирчанинова 6

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство 
државне управе и локалне самоуправе, 11000 Београд, 
Бирчанинова 6, са назнаком „За јавни конкурс“.

V Лице задужено за давање обавештења о конкур-
су: Татјана Јовановић и Марија Крстовић, тел: 011/2686-855.

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

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

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

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

Напомена: Документа о чињеницама о којиме се 
води службена евиденција су: уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, уверење о поло-
женом државном испиту за рад у државним органима/уве-
рење о положеном правосудном испиту. 

Законом о општем управном поступку („Службени глас-
ник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да је 
орган дужан да по службеној дужности, у складу са зако-
ном, врши увид у податке о чињеницама неопходним за 
одлучивање о којима се води службена евиденција, да их 
прибавља и обрађује (члан 9 став 3); да у поступку који 
се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, 
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција када је то неопходно за 
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те 
податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе 
личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев 
за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 
103 став 3). Наведене доказе кандидат може да достави 
уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег 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 могуће је пре-
узети на интернет презентацији Министарства државне 
управе и локалне самоуправе и Службе за управљање 
кадровима. 

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

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

X Место, дан и време када ће се спровести изборни 
поступак: Cа кандидатима чије су пријаве благовреме-
не, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су прило-
жени сви потребни докази и који испуњавају услове за 
рад на оглашеним радним местима, провера стручних 
оспособљености, знања и вештина, обавиће се почев од 
15. јануара 2019. године, у просторијама Министарства 
државне управе и локалне самоуправе, Београд, о чему 
ће кандидати бити обавештени на контакте (бројеве теле-
фона и адресе) које наведу у својим пријавама.

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

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпу-
не пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени 
докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене 
закључком конкурсне комисије. 

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

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

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

На основу чл. 54 и 55 Закона о државним службеницима 
(„Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 
- исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 
94/17 и 95/18), чл. 17 став 1, чл. 18, чл. 19 ст. 1 и 2, чл. 20 
и 21 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за 
попуњавање радних места у државним органима („Служ-
бени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09) и 
Закључка Комисије за давање сагласности за ново запо-
шљавање и додатно радно ангажовање код корисника 
јавних средстава 51 број: 112-8057/2018 од 28. августа 
2018. године оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се попуњавају радна места: Упра-
ва за заједничке послове републичких органа, Београд, 
Немањина 22-26 

II Радна места која се попуњавају: 

1) Радно место шеф Одсека за системску 
подршку у звању самостални саветник

Одељење за системско-техничку 
подршку, Сектор за информатичку 

подршку
1 извршилац

Опис послова: руководи, планира, усмерава и надзире 
рад запослених у Одсеку; прати нове верзије системског 
безбедносног софтвера и организује њихову имплемен-
тацију; стара се о захтевима сектора Управе за интер-
венцијама на рачунарској опреми везано за системску 
подршку и о њиховој реализацији; организује и контро-
лише реализацију захтева корисника у сарадњи са интер-
ном и екстерном сервисном подршком; пружа стручну 
помоћ корисницима; стара се о функционисању инфор-
мационог система Сектора, прати документационе токове 
захтева у Одсеку и израђује извештаје и анализе; сагле-
дава потребу за усавршавањем државних службеника 
у Одсеку и води евиденцију о оствареним резултатима 
рада државних службеника у Одсеку; стара се о евиден-
цији лиценцног и антивирусног софтвера и обавља друге 
послове по налогу начелника Одељења.

Услови за рад на радном месту: стечено високо обра-
зовање из научне области организационе науке, односно 
стручне области у оквиру образовно научног поља при-
родно-математичких наука или стручне области електро-
техничко и рачунарско инжењерство (са специјалистич-
ким знањима из области информатике и интернета) на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године или специјалистичким студијама на 
факултету, најмање пет година радног искуства у струци, 
положен државни стручни испит, знање рада на рачунару.

Стручне оспособљењости, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
Закона о државној управи, Закона о информационој без-
бедности и Акта о информационој безбедности, Системт-
ски софтвер, Систем манаџмента безбедношћу информа-
ција ISO 27001:2013, Data centar i Disaster recovery centar; 
вештина комуникације - усмено; вештине аналитичког 
резоновања и логичког закључивања, организационе 
способности и вештина руковођења - путем стандардизо-
ваних тестова; знање рада на рачунару - практични рад.

2) Радно место финансијско-
рачуноводствени аналитичар, у звању 

саветник
Одељење за финансијско-

рачуноводствене и аналитичке послове, 
Сектор за финансијско-материјалне 

послове
1 извршилац

Опис послова: припрема извештаје, финансијске пре-
гледе и анализе, статистичке и остале извештаје везане 
за финансијско-материјално пословање; прати финан-
сијске аспекте реализације уговора; развија, припрема 
и предлаже финансијске планове; припрема опште и 
појединачне акте у вези са финансијско рачуноводстве-
ним пословима; контролише припрему и обраду захте-
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ва за плаћање по различитим основама; даје стручна 
мишљeња у вези са финансијским и рачуноводственим 
пословима и обавља друге послове по налогу начелника 
Одељења.

Услови за рад на радном месту: стечено високо обра-
зовање у оквиру образовно научног поља друштвено-ху-
манистичких наука 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 4  године 
или специјалистичким студијама на факултету, најмање 
три године радног искуства у струци, положен државни 
стручни испит, знање рада на рачунару.

Стручне оспособљењости, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
Закона о државној управи; Закона о буџетском систему; 
Уредбе о буџетском рачуноводству и Закона о порезу на 
додату вредност - усмено; вештина комуникације - усме-
но; знање рада на рачунару - практични рад. 

3) Радно место за финансијско-
рачуноводствене послове, у звању 

сарадник
Одељење за финансијско-

рачуноводствене и аналитичке послове, 
Сектор за финансијско-материјалне 

послове
1 извршилац

Опис послова: прикупља и припрема податке за израду 
финансијских анализа, извештаја о извршењу програм-
ских активности; проверава исправност финансијско-ра-
чуноводствених образаца; води евиденције о реализо-
ваним финансијским плановима и примењује усвојени 
контни план; припрема и обрађује захтеве за плаћање 
по различитим основама; врши обрачуне ПДВ-а и друге 
обрачуне по различитим основама и припрема прописане 
обрасце за подношење пореским службама и другим про-
писима установљеним органима и службама; контролише 
обрачун плата, накнада и других давања и обавља друге 
послове по налогу начелника Одељења.

Услови за рад на радном месту: стечено високо обра-
зовање из научне области економске науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодо-
ва, основним струковним студијама, односно на студијама 
у трајању до три године, најмање три године радног иску-
ства у струци, положен државни стручни испит и позна-
вање рада на рачунару.

Стручне оспособљењости, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
Закона о државној управи, Закона о буџетском систему, 
Уредбе о буџетском рачуноводству и Закона о порезу на 
додату вредност - усмено; вештина комуникације - усме-
но; познавање рада на рачунару - практични рад .

4) Радно место за подршку у пословима 
јавних набавки услуга, у звању млађи 

саветник
Одсек за јавне набавке услуга, Одељење 

за јавне набавке, Сектор за правне и 
административне послове

1 извршилац

Опис послова: учествује у припреми модела одлука и 
аката које се доносе у поступцима јавних набавки услуга и 
набавки на које се закон не примењује; учествује у изра-
ди огласа о јавној набавци, раду комисија, у прегледу и 
стручној оцени понуда; учествује у припреми извештаја о 
стручној оцени понуда и изради предлога одлуке о доде-
ли уговора и обустави поступка; учествује у сачињавању 
уговора о јавним набавкама; прикупља податке за посту-
пање по захтеву за заштиту права из поступака јавих 
набавки и обавља друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови за рад на радном месту: стечено високо обра-
зовање из научне области правне или економске науке на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, положен државни стручни испит, 
сертификат за службеника за јавне набавке, завршен при-
правнички стаж или најмање пет година радног стажа у 
државним органима и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљењости, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
Закона о државној управи, Закона о јавним набавкама, 
Правилника о обавезним елементима конкурсне доку-
ментације у поступцима јавних набавки и начину доно-
шења испуњености услова, Уредбе о предмету, условима, 
начину планирања јавних набавки и спровођењу поступ-
ка јавне набавке од стране Управе за заједничке посло-
ве републичких органа као тела за централизоване јавне 
набавке - усмено; вештина комуникације - усмено; позна-
вање рада на рачунару - практични рад. 

III Место рада: Београд, Немањина 22-26

IV Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: 
Управа за заједничке послове републичких органа, 11000 
Београд, Немањина 22-26, са назнаком „За јавни конкурс“. 

V Лице задужено за давање обавештења: Даније-
ла Марковић, тел: 011/3616-310, Управа за заједничке 
послове републичких органа.

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

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

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на кон-
курс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; изјава у којој се кандидат опредељује 
да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција или ће то орган учинити 
уместо њега; оригинал или оверена фотокопија извода 
из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фото-
копија уверења о држављанству; оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал 
или оверена фотокопија доказа о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима; оригинал 
или оверена фотокопија доказа о радном искуству у стру-
ци (потврда, решење или други акти из којих се види на 
којим пословима и са којом стручном спремом и у којем 
периоду је стечено радно искуство); оригинал или ове-
рена фотокопија потврде да кандидату раније није прес-
тајао радни однос у државном органу због теже повре-
де радне дужности из радног односа издате од стране 
државних органа у коме је учесник јавног конкурса био 
у радном односу. Поред наведених доказа за радно место 
под редним бројем 4 потребно је приложити и оригинал 
или оверену фотокопију сертификата за службеника за 
јавне набавке.

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

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која 
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима 
и општинама у којима нису именовани јавни бележници, 
приложени докази могу бити оверени у основним судо-
вима, судским јединицама, пријавним канцеларијама у 
основним судовима, односно у општинским управама као 
поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотоко-
пије докумената које су оверене пре 01. марта 2017. годи-
не у основним судовима, односно општинским управама.

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

Законом о општем управном поступку („Службени глас-
ник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да је 
орган дужан да по службеној дужности, у складу са зако-
ном, врши увид у податке о чињеницама неопходним за 
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 неопходно за одлу-
чивање, осим ако странка изричито изјави да ће те подат-
ке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне 
податке неопходно за одлучивање органа, захтев за покре-
тање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103 став 3).

Потребно је да кандидат уз напред наведене доказе, дос-
тави попуњену изјаву којом се опредељује за једну од 
могућности: да орган прибави податке о којима се води 
службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. 
Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и 
сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног 
поступка. 

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене дока-
зе како би орган могао даље да поступа. Наведену изјаву је 
могуће преузети на сајту Службе за управљање кадровима 
http://www.suk.gov.rs/sr/dokumenti/ostalo/index.dot

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

X Место, дан и време када ће се спровести изборни 
поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, 
потпуне, разумљиве, уз које су приложени сви потреб-
ни докази и који испуњавају услове за оглашено радно 
место, провера познавања/знања рада на рачунару, про-
вере вештина аналитичког резоновања и логичког закљу-
чивања и организационих способности и провера других 
стручних оспособљености, знања и вештина наведених у 
тексту јавног конкурса, обавиће се почев од 14.01.2019. 
године, а о термину и месту провере кандидати ће бити 
накнадно обавештени на контакте (бројеве телефона) које 
наведу у својим пријавама. 
 
Напомене: Кандидати који први пут заснивају рад-
ни однос у државном органу подлежу пробном раду од 
6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног 
испита примају се на рад под условом да тај испит положе 
до окончања пробног рада.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непот-
пуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тра-
жени докази у оригиналу или фотокопији овереној код 
јавног бележника (изузетно у градовима и општинама 
у којима нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судовима, судским 
јединицама, пријавним канцеларијама у основним судови-
ма, односно у општинским управама као поверени посао) 
биће одбачене закључком конкурсне комисије.

Кандидати који конкуришу на више радних места подносе 
појединачне пријаве за свако радно место, у којима наво-
де уз коју од пријава су приложили тражена документа.

Овај оглас објављује се на веб-страници Управе за зајед-
ничке послове републичких органа: www.uzzpro.gov.
rs, на веб-страници Службе за управљање кадровима: 
www.suk.gov.rs, на порталу eУправе, на огласној табли, 
веб-страници и периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање.

На наведеној веб-страници Службе за управљање кадро-
вима кандидати који конкуришу могу се упознати са описом 
послова за наведена радна места. 

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

Администрација и управа

Посао се не чека, посао се тражи
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

На основу члана 54 Закона о државним службеницима 
(„Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 
- исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 
97/14 и 94/17), члана 17 став 1 Уредбе о спровођењу 
интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у 
државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 - пре-
чишћен текст и 109/09), Министарство финансија оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

РАДНИХ МЕСТА У
МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

I Орган у коме се радна места попуњавају: Минис-
тарство финансија, Београд, Кнеза Милоша 20 

II Радна места која се попуњавају: 

1) Радно место за студијско-аналитичке 
и нормативне послове из области 

банкарског система, звање самостални 
саветник

Одељење за банкарство, Сектор за 
финансијски систем

1 извршилац

Опис послова: Учествује у изради нацрта закона и пред-
лога подзаконских аката, односно стручних основа за 
израду нацрта закона и предлога подзаконских аката из 
области банкарског система (укључујући осигурање депо-
зита); учествује у радним групама у вези са припремом и 
израдом прописа који се тичу банкарског система; прати 
упоредно законодавство и праксу из области банкарског 
система и упоређује праксу са стандардима Европске 
уније, међународних организација, међународних спораз-
ума и конвенција; учествује у активностима усмереним на 
праћење рада органа управљања у банкама чији је акцио-
нар Република Србија, њихових пословних резултата, као 
и у oргaнизацији и спрoвoђењу пoступака прoдaje aкциja 
у њима; израђује анализе и информације из области бан-
карског система; учествује у припреми смерница за посло-
вање банака чији је акционар Република Србија; учест-
вује у припреми нацрта извештаја у циљу реализације 
Споразума о стабилизацији и придруживању ЕУ; припре-
ма мишљења из области банкарског система, сарађује са 
Народном банком Србије у вези функционисања банкарс-
ког система и Агенцијом за осигурање депозита; обавља и 
друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из научне области еко-
номске или правне науке на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или на специјалистичким 
студијама на факултету; положен државни стручни испит; 
најмање 5 година радног искуства у струци; знање енглеског 
језика; знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Зако-
на о банкама, Закона о Агенцији за осигурање депозита 
и Закона о осигурању депозита - усмено; знање енглес-
ког језика - усмено; знање рада на рачунару - практичним 
радом на рачунару; вештине комуникације - усмено.

2) Радно место за послове првостепене 
контроле у оквиру програма 

прекограничне сарадње, звање саветник
Одсек за првостепену контролу у оквиру 

програма прекограничне сарадње, 
Одељење за спровођење првостепене 

контроле пројеката финансираних 
из ИПА компоненте прекогранична и 
транснационална сарадња, Сектор за 

уговарање и финансирање програма из 
средстава Европске уније

1 извршилац

Опис послова: спроводи послове контроле (админи-
стративне и на лицу места) исправности пријављених 
пројектних трошкова корисника из Србије; обавља посло-
ве провере спроведених јавних набавки на пројектима; 
израђује сертификате о извршеној првостепеној контро-
ли трошкова на основу преконтролисаних пројектних 
активности, буџетираних трошкова и правила видљи-
вости пројекта; координира и спроводи пријављивање 

сумње на неправилности надлежном државном органу; 
учествује у сарадњи са релевантним органима државне 
управе и другим телима на нивоу појединачних програ-
ма; држи обуке кориснцима из Србије у вези са прави-
лима извештавања и прихватљивости трошкова; учест-
вује у развијању и спровођењу процедура за обављање 
послова првостепене контроле; обавља послове у складу 
са интерним процедурама и друге послове из делокру-
га рада Одсека и Одељења, а по налогу шефа Одсека и 
начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких 
наука на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године или на специја-
листичким студијама на факултету; положен државни 
стручни испит; најмање 3 године радног искуства у стру-
ци; знање енглеског језика; знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
прописа који регулишу управљање ИПА фондовима у 
Републици Србији (Закона о потврђивању оквирног спо-
разума између Владе РС и Комисије Европских заједница 
о правилима за сарадњу, која се односе на финансијску 
помоћ Европске заједнице Републици Србији у оквиру 
спровођења помоћи према правилима Инструмента прет-
приступне помоћи - ИПА и Закона о потврђивању Оквир-
ног споразума између Републике Србије и Европскe коми-
сијe о правилима за спровођење финансијске помоћи 
Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента 
за претприступну помоћ - ИПА II) и познавање пропи-
са везаних за јавне набавке у складу са процедурама за 
јавне набавке ЕУ (ПРАГ - Практични водич кроз процеду-
ре уговарања помоћи ЕУ) - писмено, путем теста и усме-
но; познавање Инструмента за претприступну помоћ ИПА 
- програми прекограничне транснационалне сарадње у 
којима учествује Србија са земљама чланицама - усмено; 
знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; 
знање енглеског језика - усмено; вештине комуникације 
- усмено.

3) Радно место за управне послове из 
области имовинско-правних односа, 

звање саветник
Одељење за управне послове, Сектор за 

имовинско-правне послове
1 извршилац

Опис послова: решава предмете по жалбама на прво-
степена решења општинских органа управе; решава 
предмете у првом степену по ванредним правним сред-
ствима; одлучује о увођењу у посед по захтеву корисни-
ка експропријације због хитности изградње одређеног 
објекта; припрема предлоге решења Владе о утврђивању 
јавног интереса; припрема решења којим се поништавају 
и укидају решења Министарства по основу службеног 
надзора; припрема одговоре на тужбе у управном спо-
ру изјављене против решења Министарства; припрема 
и израђује анализе и извештаје у вези са предметима 
по жалбама на првостепена решења општинских орга-
на управе; обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
на специјалистичким студијама на факултету; положен 
државни стручни испит; најмање 3 године радног иску-
ства у струци; познавање рада на рачунару. 

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона 
о државној управи - усмено; познавање Закона о општем 
управном поступку - усмено; познавање Закона о јавној 
својини - усмено; познавање Закона о експропријацији - 
усмено; познавање Закона о претварању права коришћења 
у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду - 
усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на 
рачунару; вештине комуникације - усмено.

4) Радно место шеф Одсека, звање виши 
саветник

Одсек за јавност рада
1 извршилац

Опис послова: руководи, планира, организује пружа 
стручна упутства, координира и надзире рад запослених 
у Одсеку; организује и координира рад по секторима и 
ужим унутрашњим јединицама у вези са поступањем по 
захтевима за слободан приступ информацијама од јавног 
значаја, у складу са законом из ове области; анализира, 
припрема и израђује информације о предметима који се 
односе на поступање по захтевима на приступ информа-
цијама од јавног значаја; припрема и израђује информа-
тор о раду Министарства у складу са законом којим се 
регулише област о слободном приступу информација-
ма од јавног значаја; обавља послове у вези са евиден-
цијама података о личности које се воде у Министарству 
ради њиховог уписа и ажурирања у Централном регистру 
Повереника за информације од јавног значаја и заштиту 
података о личности; координира послове у вези са при-
премом и израдом публикација Министарства и сарађује 
са другим органима државне управе у циљу израде тек-
стова за публикације Министарства и координира припре-
му интернет презентације Министарства;обавља послове 
везане за за праћење веб-презентације Министарства; 
припрема и израђује извештаје и информације из дело-
круга рада Одсека; обавља и друге послове по налогу 
министра.

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или на специјалистичким студијама на факулте-
ту;  положен државни стручни испит; најмање 7 година 
радног искуства у струци; знање енглеског језика; знање 
рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање дело-
круга рада и организације Министарства финансија, Зако-
на о државној управи и Закона о министарствима - усме-
но; познавање Закона о јавном информисању и медијима 
- усмено; познавање Закона о слободном приступу 
информацијама од јавног значаја - усмено; знање енглес-
ког језика - усмено; вештине аналитичког резоновања и 
логичког закључивања, организационе способности и 
вештина руковођења - посредно,  путем стандардизова-
них тестова; знање рада на рачунару - практичним радом 
на рачунару; вештине комуникације - усмено.

III Место рада: за сва радна места место рада је Бео-
град.

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство 
финансија, 11000 Београд, Кнеза Милоша 20, са назнаком 
„За јавни конкурс”. 

V Лица која су задужена за давање обавештења: Зора 
Амановић и Деса Недовић, тел. 011/3642-665.

VI Услови за рад на свим радним местима: 
држављанство Републике 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 затво-
ра од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње 
да тече наредног дана од дана објављивања у периодич-
ном издању огласа Националне службе за запошљавање 
- листу „Послови“.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на кон-
курс: потписана пријава са биографијом и наводима о 
досадашњем радном искуству са назначеним радним 
местом на које се конкурише; изјава у којој се кандидат 
опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињени-
цама о којима се води службена евиденција или ће то 
орган учинити уместо њега; оригинал или оверена фото-
копија уверења о држављанству; оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена 
фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним органима 
(лица са положеним правосудним испитом уместо уве-
рења о  положеном  стручном  испиту за рад у државним 
органима достављају оригинал или оверену фотокопију  
уверења о положеном правосудном испиту); оригинал 
или оверена фотокопија доказа о радном искуству у стру-
ци (потврде, решења, уговори или други акти којима се 
доказује на којим пословима, са којом стручном спремом 
и у ком временском периоду је стечено радно искуство).

Администрација и управа
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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, 
односно уверење о положеном правосудном испиту.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управ-
ном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) пропи-
сано 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 одлучи-
вање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке 
прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доста-
вити 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 преу-
зети на веб-страници Министарства финансија, на адреси 
www.mfin.gov.rs, у делу „Запошљавање-Конкурси“.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз 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 последње решење о распоређи-
вању или премештају на радно место у органу у коме ради 
или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која 
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима 
и општинама у којима нису именовани јавни бележници, 
приложени докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них 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 основ-
ним судовима, односно општинским управама. 

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

X Место, дан и време када ће се спровести изборни 
поступак: Са кандидатима који конкуришу на наведена 
радна места и чије су пријаве благовремене, допуштене, 
разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потреб-
ни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним 
радним местима, провера стручних оспособљености, 
знања и вештина, које се вреднују у изборном поступку 
обавиће се почев од 21. јануара 2019. године, од 9.00 
часова у Палати Србијe, Нови Београд, Булевар Михаjла 
Пупина 2 (источно крило), о чему ће кандидати бити оба-
вештени на контакте (адресе, електронске адресе или 
бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.

Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке наредне 
фазе изборног поступка бити обавештени на контакте 
(бројеве телефона), које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНE: Кандидати који конкуришу на више радних 
места подносе појединачне пријаве за свако радно место 
на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су 
приложили тражене доказе. Кандидати у свакој поје-
диначној пријави обавезно наводе број радног места из 
текста огласа о јавном конкурсу. Кандидати који први 
пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу 
пробном раду од шест месеци. Кандидати без положеног 
државног стручног испита примају се на рад под условом 
да тај испит положе до окончања пробног рада.

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

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпу-
не пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени 
докази, у оригиналу или фотокопији овереној код надлеж-
ног органа (јавног бележника, у општинској управи или 
суду) биће одбачене закључком конкурсне комисије. 

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Минис-
тарства финансија: www.mfin.gov.rs, на интернет презента-
цији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на 
порталу еУправе, на огласној табли, интернет презентацији 
и периодичном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање - листу „Послови“.

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

КАНЦЕЛАРИЈA ЗА 
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И 

ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ

На основу чл. 54 и 55 Закона о државним службеници-
ма („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 
116/08, 104/09 и 99/14), члана 17 став 1, члана 18 став 
2, члана 19 став 2, чл. 20 и чл. 21 Уредбе о спровођењу 
интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места 
у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07 - 
пречишћен текст и 109/09), Канцеларија за информацио-
не технологије и електронску управу оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

РАДНИХ МЕСТА У
KAНЦЕЛАРИЈИ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ

ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ

I Орган у коме се радно место попуњава: Канцела-
рија за информационе технологије и електронску управу, 
Немањина 11, Београд

II Радна места која се попуњавају:

1. Систем инжењер информационих 
система и технологија, у звању саветник

Одсек за планирање и анализу, 
Одељење за портале и сервисе, Сектор 

за развој информационих технологија и 
електронске управе

1 извршилац

Опис послова радног места: спроводи анализу пројект-
ног задатка за развој сервиса и портала и врши избор про-
цедуре његовог решавања; пројектује, имплементација и 
одржава интегрисаног системског софтвера, портала и сер-
виса; пружа стручну подршку у пројектовању, имплемента-
ција и одржавање интегрисаног система заштите и контроле 
приступа и коришћења портала и сервиса; израђује пројект-
ну документацију и обавља и друге послове о налогу шефа 
одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
природно-математичких наука или техничко-технолош-
ких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету; радно искуство у 
струци од најмање три године; положен државни струч-
ни испит; познавање методологија анализе системског 
софтвера (System Software Analysis, Entity-Relationship 
Model, UML, Agile, SCRUM); познавање Web Application 
Development/Web Services, Service Oriented Architecture - 
SOA/Microservices, Patterns/Enterprise Patterns/Integration 
Patterns/EIPS Frameworks, Testing Frameworks; Linux, 
Virtualization, Containerization, Monitoring/Alerting, 
Continuous Integration.

Стручне оспособљености, знања и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
Service Oriented Architecture; Object Oriented Programming; 
Scripting, Database Programming - SQL - усмено; познавање 
Закона о информационој безбедности, Закона о електрон-
ској управи и Уредбе о Концеларији за информационе 
технологије и електронску управу - усмено; вештине 
комуникације - усмено.

2. Шеф Одсека за планирање и анализу, 
у звању самостални саветник
у Одељењу за информационе 

системе и регистре, Сектор за развој 
информационих технологија и 

електронске управе
1 извршилац

Опис послова радног места: руководи, организује, 
координира рад запослених у Одсеку; координира при-
прему планова и анализа за развој информационих сис-
тема и регистара: дефинише пројектнe задаткe за развој 
и имплементацију информационих система и регистара; 

дефинише предуслове за дистрибуирано коришћење 
података из регистара; анализира и проучава законе, 
друге прописе од значаја за развој и одржавање инфор-
мационих система и регистара; припрема елаборате, сту-
дије, програме,  планове и за развој основних регистара 
електронске управе; врши контролу реализованих апли-
кација у односу на постављене захтеве; координира изра-
ду пројектне документације; обавља и друге послове по 
налогу начелника одељења.

Услови: стечено високо образовање стручне области 
електротехничко или рачунарско инжењерство или науч-
них области математичких или организационих наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету; радно искуство у струци од најмање пет годи-
на; положен државни стручни испит; знање методологија 
анализе системског софтвера, објектно оријентисаног про-
грамирања; Oracle/MSSQL database концепата; познавање 
релационих база.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: знање објектно 
оријентисаног програмирања Oracle/MSSQL database кон-
цепата и познавање релационих база - усмено; вештине 
логичког и аналитичког резоновања, организационих спо-
собности и вештине руковођења - писмено путем стан-
дардизованих тестова; познавање Уредбе о Концеларији 
за информационе технологије и електронску управу; 
вештине комуникације - усмено. 

3. Пројектант информационих система и 
програма, у звању саветник

у Одсеку за планирање и анализу, 
Одељење за информационе системе 

и регистре, Сектор за развој 
информационих технологија и 

електронске управе
1 извршилац

Опис послова радног места: анализира пословни сис-
тем корисника и дефинише пројектни задатак за раз-
вој, одржавање и редован рад информационих система 
и регистара; припрема програмске захтеве (пројектну 
спецификацију); анализира и проналази могућности 
за унапређење постојећих информационих система и 
регистара; израђује пројектну документацију; припрема 
извештаје, информације и презентације у вези са пројек-
тима на којима је ангажован; прати и учествује у реали-
зацији пројеката; прати и примењује стандарде у области 
развоја портала и сервиса; и обавља друге послове по 
налогу шефа одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
природно-математичких наука или техничко-технолош-
ких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету, најмање три година 
радног искуства у струци; положен државни стручни 
испит; познавање методологија анализе системског соф-
твера; познавање сервисно оријентисане архитектуре; 
познавање Database Programming - SQL.

Стручне оспособљености, знања и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: знање мето-
дологија развоја софтвера, знање сервисно оријентисане 
архитектуре - усмено; познавање Закона о информацио-
ној безбедности, Закона о електронској управи и Уредбе о 
Концеларији за информационе технологије и електронску 
управу - усмено; вештине комуникације - усмено.

4. Шеф Одсека за пројектовање и 
имплементацију, у звању самостални 

саветник
у Одељењу за информационе 

системе и регистре, Сектор за развој 
информационих технологија и 

електронске управе
1 извршилац

Опис послова радног места: руководи, организује, 
координира рад запослених у Одсеку; координира 
припрему анализа и пројеката развоја и имплемен-
тације информационих система и регистара; коор-
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динира пројектовање и имплементацију информа-
ционих система и регистара; анализира и проучава 
законе, друге прописе од значаја за развој и одр-
жавање информационих система и регистара; стара 
се о редовном одржавању база података - контрола 
интегритета; надзире припрему и израду технич-
ке документације и упутстава за припрему и израду 
информационих система; врши контролу реализо-
ваних апликација у односу на постављене захтеве; 
координира израду пројектне документације; обавља 
и друге послове по налогу начелника одељења.

Услови: стечено високо образовање из стручне области 
електротехничког или рачунарског инжењерства или 
научних области математичких или организационих нау-
ка на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету; радно искуство у струци од 
најмање пет година; положен државни стручни испит; 
познавање методологија анализе системског софтвера; 
познавање Service Oriented Architecture; Object Oriented 
Programming; Scripting, Database Programming - SQL.

Стручне оспособљености, знања и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
методологија анализе системског софтвера и познавање 
Service Oriented Architecture; Object Oriented Programming; 
Scripting, Database Programming - SQL - усмено; вештине 
логичког и аналитичког резоновања, организационих 
способности и вештине руковођења - усмено; познавање 
Уредбе о Кaнцеларији за информационе технологије и 
електронску управу - усмено; вештине комуникације – 
усмено.

5. Програмер, у звању млађи саветник
Одсек за пројектовање и 

имплементацију, Одељење за 
информационе системе и регистре, 
Сектор за развој информационих 
технологија и електронске управе

1 извршилац

Опис послова радног места: учествује у анализи корис-
ничких захтева; учествује у спровођењу анализе пројект-
ног задатка и избору процедуре његовог решавања; пру-
жа стручну подршку у пројектовању модела података, 
модела процеса и корисничког интерфејса; пружа струч-
ну поршку у пројектовању логичке структуре информа-
ционих система, база података, извештаја, као и алгори-
тама за реализацију постављених захтева; администрира 
базе података; израђује интерфејс и развија програмске 
апликација у изабраном окружењу за управљање базама 
података; дизајнира и програмира у изабраном окружењу 
и врши интеграцију интернет портала, сајтова, презента-
ција са базом података; обавља друге послове по налогу 
шефа одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
природно-математичких наука или техничко-технолош-
ких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету и завршен приправнички 
стаж или најмање пет година радног стажа у државним 
органима; положен државни стручни испит; знање тех-
нологија (Microsoft SQL или MySQL); знање програмских 
језика (ASP.NET, C#, HTML, CSS, JavaScript, jQuery).

Стручне оспособљености, знања и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: знање техноло-
гија (Microsoft SQL или MySQL), знање неког од програм-
ских језика (ASP.NET, C#, HTML, CSS, javascript, jQuery) 
- усмено; познавање Закона о информационој безбедно-
сти, Закона о електронској управи и Уредбе о Концела-
рији за информационе технологије и електронску управу 
- усмено; вештине комуникације - усмено.

6. ИТ ревизор, у звању самостални 
саветник

Група за обезбеђење квалитета, Сектор 
за развој информационих технологија и 

електронске управе
1 извршилац

Опис послова: контролише примену донетих ИТ без-
бедносних процедура; контролише и анализира приме-
ну индустријских стандарда у ИТ; контролише примену 
стандарда донетих ос стране релеватних институција; 
дефинише и примењује неопходне поступке како би се 
отклонили евентуални недостаци ИТ окружења; раз-
вија постојеће ИС кроз анализу и проналажење могућ-
ности за унапређење; тeстира програмске целине по 
процесима, врши и друге послове по налогу руководио-
ца групе.

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
природно-математичких наука или техничко-технолош-
ких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету; радно искуство у струци 
од најмање пет година; положен државни стручни испит; 
знање алата за тестирање софтвера.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: знање мрежних 
протокола, мрежне инфраструктуре, сигурносне опре-
ме, мрежних апликација и сервиса; оперативних систе-
ма; сигурносних проблема, криптографских технологија; 
познавање IDS/IPS решења - усмено; познавање Закона о 
информационој безбедности, Закона о електронској упра-
ви и Уредбе о Концеларији за информационе технологије 
и електронску управу - усмено; вештине комуникације - 
усмено

7. Инжењер за безбедност мрежне 
инфраструктуре, у звању самостални 

саветник
Одсек за развој и одржавање мреже, 

Одељење за рачунарске комуникације, 
управљање мрежама и интернет 

технологије, Сектор за информационо-
комуникациону инфраструктуру

1 извршилац

Опис послова: пружа стручну помоћ у планирању и 
пројектовању развоја мрежне инфраструктуре органа; 
предлаже увођење савремених метода заштите мрежне 
инфраструктуре јединствене информационо-комуника-
ционе мреже државних органа; координира и учествује 
у инсталацији и конфигурацији комуникационих уређаја; 
прати развој нових информационо-комуникационих тех-
нологија у циљу унапређења технологије рада мреже 
органа; одређује нивое заштите рачунарске и интернет 
мреже; уводи и развија сигурносне механизме којима се 
штити мрежна инфраструктура јединствене информацио-
но-комуникационе мреже органа и механизме логовања 
свих кључних догађаја на мрежним уређајима којима се 
Сектору за информациону безбедност омогућава детек-
ција сигурносних упада; обавља и друге послове по нало-
гу шефа одсека.

Услови: стечено високо образовање из стручне области 
електротехничко или рачунарско инжењерство или стру-
чне области у оквиру образовно научног поља природ-
но-математичких наука (са специјалистичким знањима из 
области информатике и интернет технологија) на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету; радно искуство у струци од најмање пет 
година; положен државни стручни испит; знање енглес-
ког језика, знање мрежних протокола, елемената мрежне 
инфраструктуре, сигурносне опреме; познавање опера-
тивних система и сигурносних проблема и криптограф-
ских технологија.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: знање мрежних 
протокола, рутинг протокола, мрежне комуникационе и 
сигурносне опреме, мрежних сервиса - писмено и усмено; 
знање сигурносних проблема и криптографских техно-
логија - писмено и усмено; познавање Закона о инфор-
мационој безбедности, Закона о електронској управи и 
Уредбе о Канцеларији за информационе технологије и 
електронску управу - усмено; вештине комуникације - 
усмено.

8. Инжењер за рачунарске мреже, 
самостални саветник

Одсек за развој и одржавање мреже, 
Одељење за рачунарске комуникације, 

управљање мрежама и интернет 
технологије, Сектор за информационо-

комуникациону инфраструктуру
1 извршилац

Опис послова: припрема методологију за имплемен-
тацију мрежних решења (switching, routing, интернет 
рутирање, NextGeneration Networks, broadband интернет 
приступ, контрола мрежног саобраћаја); пружа стручну 
подршку корисницима информационих система; дефи-
нише корисничка решења везана за рачунарске мреже 
и израђује предлоге техничке спецификације и писану 
документацију за пројекте и корисничка решења; анали-
зира параметре мрежних решења у зависности од опте-
рећења и апликативних захтева; прати потребе корисни-
ка и захтеве система, на основу којих предлаже измену 
или надградњу мрежних сервиса; обавља и друге послове 
по налогу шефа одсека.

Услови: стечено високо образовање из стручне области 
електротехничко или рачунарско инжењерство или 
научне области организационе науке, односно струч-
не области у оквиру образовно-научног поља природ-
но-математичких наука (са специјалистичким знањима из 
области информатике и интернет технологија) на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету; радно искуство у струци од најмање пет 
година; положен државни стручни испит; знање мрежних 
протокола, рутинг протокола, инсталација мрежне кому-
никационе опреме, конфигурације и одржавања мрежних 
апликација и сервиса и оперативних система; познавање 
заштите рачунарских мрежа и информационих система.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: знање мрежних 
протокола, рутинг протокола, мрежне комуникационе и 
сигурносне опреме, мрежних сервиса; инсталације, кон-
фигурације и одржавања мрежне комуникационе опреме 
(switches, routers) - писмено и усмено; познавање Закона о 
информационој безбедности, Закона о електронској упра-
ви и Уредбе о Концеларији за информационе технологије 
и електронску управу - усмено; вештине комуникације - 
усмено.

9. Систем администратор 
информационих система и технологија, у 

звању сарадник
Одсек за развој и одржавање мреже, 

Одељење за рачунарске комуникације, 
управљање мрежама и интернет 

технологије, Сектор за информационо-
комуникациону инфраструктуру

1 извршилац

Опис послова: поставља и одржава интегрисани систе-
ма рачунарске и мрежне опреме - сервера, рачунарских 
радних станица, мрежне опреме, кабловских и радио 
веза; поставља и одржава интегрисани систем систем-
ског софтвера и сервиса - оперативних система, система 
за обезбеђивање информационо комуникационих серви-
са - електронске поште, интранета, интернета и других; 
поставља и одржава интегрисани систем заштите и кон-
троле приступа и коришћења информатичких ресурса и 
сервиса, као и модела израда резервних копија података; 
учествује у изради пројектне документације; инсталира, 
подешава, прати параметре рада, утврђује и отклања 
узроке поремећаја у раду системског софтвера и сервиса 
- оперативних система, корисничких апликација, система 
за обезбеђивање информационо комуникационих серви-
са - електронске поште, интранета, интернета, система 
заштите и контроле приступа и коришћења информатич-
ких ресурса и сервиса и израда резервних копија подата-
ка; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: стечено високо образовање на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, основним 
струковним студијама, односно на студијама у трајању до 
три године; најмање три године радног искуства у струци, 
положен државни стручни испит; знање мрежних прото-
кола, IPv4 адресирања; познавање мрежних апликација 
и сервиса; познавање доменске инфратструктуре; позна-
вање система endpoint заштите. 

Администрација и управа
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Стручне оспособљености, знања и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: знање мреж-
них протокола, IP адресирања - писмено и усмено; позна-
вање мрежних апликација и сервиса, познавање домен-
ске инфраструктуре; познавање система endpoint заштите 
(antivirus, antispam, antymalware...), познавање Windows 
оперативних система; познавање Закона о информацио-
ној безбедности, Закона о електронској управи и Уредбе о 
Канцеларији за информационе технологије и електронску 
управу - усмено; вештине комуникације - усмено.

10. Техничар одржавања 
информационих система и технологија, у 

звању референт
Одсек за развој и одржавање мреже, 

Одељење за рачунарске комуникације, 
управљање мрежама и интернет 

технологије, Сектор за информационо-
комуникациону инфраструктуру

1 извршилац

Опис послова: одржава базе података - контрола 
интегритета, индексирање и израда копија у изабраном 
окружењу; инсталира, подешава, прати параметре рада, 
утврђује и отклања узроке поремећаја у раду рачунарске 
и мрежне опреме - сервера, рачунарских радних стани-
ца, мрежне опреме, кабловских и радио веза; инсталира, 
подешава, прати параметре рада, утврђује и отклања 
узроке поремећаја у раду системског софтвера и сервиса 
- оперативних система, система за обезбеђивање инфор-
мационо комуникационих сервиса - електронске поште, 
интранета, интернета и других; инсталира, подешава, 
прати параметре рада, утврђује и отклања узроке поре-
мећаја у раду информационог, системског софтвера, база 
података, корисничких апликација и у систему; инстали-
ра, подешава, прати параметре рада, утврђује и отклања 
узрока поремећаја у раду система заштите и контроле 
приступа и коришћења информатичких ресурса и серви-
са и израда резервних копија података; води оперативну 
документацију и евиденцију; обавља и друге послове по 
налогу шефа одсека.

Услови: стечено средње образовање информатичког 
или техничког смера,  најмање две године радног иску-
ства у струци; положен државни стручни испит; знање 
мрежних протокола, IPv4 адресирања; познавање мреж-
них апликација и сервиса; познавање доменске инфрат-
структуре; познавање система endpoint заштите; позна-
вање оперативних система.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: знање мрежних 
протокола, IP адресирања - писмено и усмено; познавање 
мрежних апликација и сервиса, познавање доменске 
инфраструктуре, знање Windows оперативних система, 
познавање Закона о информационој безбедности, Закона 
о електронској управи и Уредбе о Канцеларији за инфор-
мационе технологије и електронску управу - усмено, 
вештине комуникације - усмено.

11. Пројектант информатичке 
инфраструктуре на Linux и VMware 

платформама, у звању виши саветник
Одсек за развој и одржавање мрежних 

система, Одељење за рачунарске 
комуникације, управљање мрежама 

и интернет технологије, Сектор 
за информационо-комуникациону 

инфраструктуру
1 извршилац

Опис послова: пројектује моделе информационо-кому-
никационих сервиса: електронске поште, интернет домена 
(DNS), колаборационих сервиса, интернет презентација и 
других инфраструктурних сервиса; дефинише потребну 
информатичку инфраструктуру за рад сервиса: софтверске 
платформе, рачунарске опреме, мрежне инфраструктуре; 
надгледа и управља интеграцијом делова инфраструкту-
ре; пројектује моделе заштите и контроле приступа, доде-
ле и коришћења информатичких ресурса и сервиса, као и 
модела израда резервних копија и архивирања података; 
координира и учествује у изради конкурсне специфика-
ције и прати реализацију уговора везаних за пројектовање, 
имплеметацију и одржавање информационо-комуника-
ционих сервиса; одређује и имплементира најбољу праксу 
за заштиту и начине исправног коришћења инсталираних 
сервера заснованих на Linux окружењима којим се миними-
зира број сигурносних инциденати уклањања сигурносне 
рањивости; успоставља механизме логовања свих кључ-
них догађаја на серверима; обавља и друге послове по 
налогу шефа одсека.

Услови: стечено високо образовање из стручне области 
електротехничко или рачунарско инжењерство, или науч-
не области организационе науке односно стручне области 
у оквиру образовно научног поља природно-матема-
тичких наука (са специјалистичким знањима из области 
информатике и интернет технологија) на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на факул-
тету; радно искуство у струци од најмање седам година; 
положен државни стручни испит;  знање рада на Linux 
и VMware платформама; знање администрације мрежних 
сервиса; знање скрипт језика; познавање сигурносних 
алата и мрежних протокола.

Стручне оспособљености, знања и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: знање рада 
на Linux и VMware платформама, знање администрације 
мрежних сервиса, знање скрипт језика - усмено; позна-
вање сигурносних алата и мрежних протокола - усмено; 
познавање Закона о информационој безбедности, Закона 
о електронској управи и Уредбе о Концеларији за инфор-
мационе технологије и електронску управу - усмено; 
вештине комуникације - усмено.

12. Инжењер за ИТ безбедност, у звању 
виши саветник

Сектор за информациону безбедност
1 извршилац

Опис послова: прати и користи међународне и домаће 
стандарде информационе безбедности; врши анализу, 
преглед и испитивање безбедности ИКТ система, елек-
тронских сервиса и мреже; учествује у предлагању стра-
тегија за заштиту мреже, ИКТ система и интернет пре-
зентација; обезбеђује заштиту дигиталних идентитета и 
сертификата у ИКТ систему; остварује сарадњу са спољ-
ним субјектима при раду на дизајнирању и одржавању 
система заштите и испоручиоцима хардвера и софтвера 
ради задовољавања постављених технолошких стандар-
да; организује рад ЦЕРТ; организује одговор на пријавље-
не или на други начин откривене безбедносне претње; 
обавља друге послове по налогу помоћника директора.

Услови: стечено високо образовање из стручне области 
електротехничко или рачунарско инжењерство или 
научне области организационих наука, односно стру-
чне области у оквиру образовно научног поља природ-
но-математичких наука (са специјалистичким знањима из 
области информатике и интернет технологија) на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету; радно искуство у струци од најмање седам 
година; положен државни стручни испит; знање енглес-
ког језика, познавање мрежних протокола, познавање 
елемената мрежне инфраструктуре, познавање сигур-
носне опреме, познавање мрежних апликација и сервиса, 
познавање оперативних система, познавање сигурнос-
них проблема, познавање криптографских технологија; 
познавање IDS/IPS решења, познавање PEN тест алата и 
PEN тест дистрибуција; познавање решења за серверску, 
storage и мрежну виртуелизацију. 

Стручне оспособљености, знања и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање мреж-
них протокола, познавање елемената мрежне инфра-
структуре, познавање сигурносне опреме, познавање 
мрежних апликација и сервиса, познавање оператив-
них система, познавање сигурносних проблема, позна-
вање криптографских технологија; познавање IDS/IPS 
решења, познавање PEN тест алата и PEN тест дистрибу-
ција; познавање решења за серверску, storage и мрежну 
виртуелизацију - писмено и усмено; познавање Закона о 
информационој безбедности и Уредбе о концеларија за 
ИТ и електронску управу - усмено; знање енглеског јези-
ка - писмено (превод); вештине комуникације - усмено.

13. ИТ ревизор, у звању самостални 
саветник

Сектор за информациону безбедност
1 извршилац

Опис послова: контролише примену донетих ИТ безбед-
носних процедура; контролише примену индустријских 
стандарда у ИТ; контролише примену стандарда донетих 
од стране релевантних институција; дефинише и преду-
зима неопходне поступке како би се отклонили евентуал-

ни недостаци ИТ окружења; тeстира програмске целине 
по процесима; обавља и друге послове по налогу помоћ-
ника директора.

Услови: стечено високо образовање из стручне области 
електротехничко или рачунарско инжењерство или 
научне области организационе науке, односно струч-
не области у оквиру образовно-научног поља природ-
но-математичких наука (са специјалистичким знањима из 
области информатике и интернет технологија) на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету; радно искуство у струци од најмање пет годи-
на; положен државни стручни испит; знање енглеског 
језика; знање мрежних протокола, познавање елемената 
мрежне инфраструктуре, познавање сигурносне опреме, 
познавање мрежних апликација и сервиса, познавање 
оперативних система, познавање сигурносних проблема, 
познавање криптографских технологија; познавање IDS/
IPS решења. 

Стручне оспособљености, знања и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: знање мрежних 
протокола, мрежне инфраструктуре, сигурносне опре-
ме, мрежних апликација и сервиса; оперативних систе-
ма; сигурносних проблема, криптографских технологија; 
познавање IDS/IPS решења - писмено и усмено; позна-
вање Закона о информационој безбедности, Закона о 
електронској управи и Уредбе о Канцеларији за информа-
ционе технологије и електронску управу - усмено; вешти-
не комуникације - усмено.

14. ИТ форензичар, у звању самостални 
саветник

Сектор за информациону безбедност
1 извршилац

Опис послова: врши форензичку анализу у информа-
ционом систему; врши опоравак повраћај података као 
што су документи, фотографије и e-mail са компјутерских 
хард дискова и других уређаја за складиштење подата-
ка, као што су ЗИП и флеш дискови, који су избрисани, 
оштећених или на други начин манипулисани; спроводи 
испитивање рачунара под сумњом да су коришћени за 
вршење кривичних дела почињених на интернету (“сај-
бер криминал”) и испитивању рачунара који су можда 
били укључени у другим врстама криминала како би про-
нашли доказе о незаконитим активностима; врши зашти-
ту рачунара од инфилтрације, одређује како је рачунар 
нападнут или пробијени заштитни механизми, врши 
реконструкцију или повраћај изгубљених датотека; при-
мењује ИТ форензичке алате и истражне методе за про-
налажење одређених електронских података, укључујући 
употребу интернет историје, обраду текста, слике и друге 
датотеке; претражује досијеа и података који су скриве-
ни, избрисани или изгубљени; анализира податке и про-
цењује њихов значај за случај под истрагом; преноси 
доказе у формату који се може користити за правне сврхе, 
тј. кривична суђења, и обавља друге послове по налогу 
помоћника директора.

Услови: стечено високо образовање из стручне области 
електротехничко или рачунарско инжењерство или 
научне области организационе науке, односно струч-
не области у оквиру образовно-научног поља природ-
но-математичких наука (са специјалистичким знањима из 
области информатике и интернет технологија) на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету; радно искуство у струци од најмање пет 
година; положен државни стручни испит; знање енглес-
ког језика; познавање сигурносних проблема, позна-
вање криптографских технологија; познавање IDS/IPS 
решења, познавање криптографских технологија; позна-
вање форензичких алата (EnCase, FTK, X-Ways Forensics, 
Cellebrite UFED, SANS Investigative Forensics Toolkit - SIFT). 

Стручне оспособљености, знања и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
сигурносних проблема, познавање криптографских тех-
нологија, познавање IDS/IPS решења, познавање форен-
зичких алата - писмено и усмено, познавање Закона о 
информационој безбедности, Закона о електронској упра-
ви и Уредбе о Канцеларији за информационе технологије 
и електронску управу - усмено; знање енглеског језика - 
усмено; вештине комуникације - усмено.

Администрација и управа
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ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА

III Место рада: Београд, Катићева 14-16

IV Адреса на коју се подносе пријаве на јавни кон-
курс: Канцеларија за информационе технологије и елек-
тронску управу, Београд, Катићева 14-16, са назнаком „За 
јавни конкурс“.

V Лица које је задужена за давање обавештења: 
Ружица Нелки и Југослав Стојиљковић, контакт телефон: 
011/3340-737.

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

VII Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње 
да тече наредног дана од дана објављивања овог огласа у 
периодичном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање - листу „Послови”.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на кон-
курс:
- потписана пријава са биографијом и наводима о доса-
дашњем радном искуству;
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама при-
бавити податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција или ће то орган учинити уместо ње;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених;
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна 
спрема; 
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним органима 
(кандидати са положеним правосудним испитом уместо 
доказа о положеном државном стручном испиту подносе 
доказ о положеном правосудном испиту);
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих 
се види на којим пословима, са којом стручном спремом и 
у којем периоду је стечено радно искуство).

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

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

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

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управ-
ном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) пропи-
сано 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 одлучи-
вање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке 
прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доста-
вити 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. Изјаву о сагласности за 
прикупљање података на јавном конкурсу за попуња-
вање извршилачких радних места је могуће преузети на 
веб-страници Службе за управљање кадровима, на адре-
си http://www.suk.gov.rs/ у делу „Документи-Обрасци”.

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

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

X Место, дан и време када ће се спровести изборни 
поступак: Са кандидатима који конкуришу на наведена 
радна места и чије су пријаве благовремене, допуштене, 
разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни 
докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним 
радним местима, провера стручних оспособљености, 
знања и вештина, које се вреднују у изборном поступку 
и провера знања рада на рачунару обавиће се почев од 
11. фебруара 2019. године, са почетком у 10.00 часова, 
у просторијама Канцеларије за информационе техно-
логије и електронску управу, Београд, Катићева 14-16 и 
просторијама Службе за управљање кадровима, Палата 
„Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2 (источ-
ни улаз), II спрат, канцеларија 269.

О свему претходно наведеном кандидати ће бити благо-
времено обавештени телефоном или имејлом или теле-
грамом на бројеве или адресе које су навели у својим 
пријавама.

Напомена: Кандидати који конкуришу на више радних 
места подносе појединачне пријаве за свако радно место 
на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су 
приложили тражене доказе.

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

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непот-
пуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тра-
жени докази у оригиналу или фотокопији овереној код 
надлежног органа (јавног бележника, у општинској упра-
ви или суду) биће одбачене.

Овај оглас објављује се на веб-страници Канцеларије 
за информационе технологије и електронску управу, 
веб-страници Службе за управљање кадровима, на пор-
талу еУправе, на огласној табли, веб-страници и перио-
дичном издању огласа Националне службе за запошља-
вање - листу „Послови”.

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

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ СА
ЦИВИЛНИМ ДРУШТВОМ

На основу члана 54 и члана 55 Закона о државним служ-
беницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 
- исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 
116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члана 17 став 1 Уредбе о 
спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање 
радних места у државним органима („Службени гласник 
РС“, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09) и Закључка 
Комисије за давање сагласности за ново запошљавање 
и додатно радно ангажовање код корисника јавних сред-
става 51 број: 112-3897/2018 од 25. априла 2018. године, 
Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ

РАДНОГ МЕСТА У КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА САРАДЊУ СА 
ЦИВИЛНИМ ДРУШТВОМ

I Орган у коме се радно место попуњава: Канцела-
рија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике 
Србије, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, Палата 
„Србија“ (источно крило).

II Радно место које се попуњава:

Руководилац Групе за правне и 
финансијске послове, звање самостални 

саветник
1 извршилац

Опис послова радног места: руководи радом Групе, пру-
жа стручна упутства, планира рад државних службеника у 
Групи, координира и надзире њихов рад; припрема опште 
акте Канцеларије и израђује појединачне акте о правима, 
обавезама и дужностима запослених из радног односа; 
израђује уговоре о пословању и сарадњи које закључује 
Канцеларија, прати прописе и акте Владе и министарстава 
и усаглашава рад Канцеларије са тим прописима; израђује 

план јавних набавки, спроводи поступке јавних набавки 
и израђује извештаје о реализованим јавним набавкама; 
стара се о правилном спровођењу конкурсних поступака и 
поступака оцењивања државних службеника у органу као 
и се о правилној примени прописа из области безбедности и 
здравља на раду; идентификује потребе за стручним усавр-
шавањем државних службеника у сарадњи са руководиоци-
ма других унутрашњих јединица у припрема предлог про-
грама посебног стручног усавршавања на годишњем нивоу; 
надзире израду и извршење финансијског плана Канцела-
рије; обавља и друге послове по налогу директора и заме-
ника директора.

Услови за рад на радном месту: стечено високо 
образовање из научне области правних наука на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету; најмање пет година радног искуства у струци; 
положен државни стручни испит; знање рада на рачунару 
и знање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Зако-
на о државној управи, Закона о државним службеницима, 
Закона о раду и Закона о јавним набавкама - провераваће 
се усменим путем; знање рада на рачунару - практичним 
радом на рачунару; вештине аналитичког резоновања 
и логичког закључивања, организационе способности и 
вештине руковођења - писмено путем стандардизованих 
тестова; вештина комуникације - провераваће се усменим 
путем; знање енглеског језика - провериће се усменим 
путем.

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

IV Место рада: Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 
2, Палата „Србија“ (источно крило).

V Адреса на коју се подносе пријаве: Канцеларија 
за сарадњу са цивилним друштвом, 11070 Нови Београд, 
Булевар Михајла Пупина 2, са назнаком: „За јавни кон-
курс“.

VI Лице задужено за давање обавештења о јавном 
конкурсу: Данило Родић, контакт телефон: 011/311-38-
59.

VII Услови за рад на свим радним местима: држављан-
ство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да 
учеснику конкурса раније није престајао радни однос у држав-
ном органу због теже повреде дужности из радног односа и да 
није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци.

VIII Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње 
да тече наредног дана од дана објављивања у перио-
дичном издању огласа „Послови“ Националне службе за 
запошљавање.

IX Докази који се прилажу:
- потписана пријава са биографијом и наводима о доса-
дашњем радном искуству;
- изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам при-
бавити податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција или ће то орган учинити уместо њега; 
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству; 
- 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 
(кандидати са положеним правосудним испитом уместо 
доказа о положеном државном стручном испиту подносе 
доказ о положеном правосудном испиту); 
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих 
се види на којим пословима, са којом стручном спремом и 
у којем периоду је стечено радно искуство).

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

Администрација и управа
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Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фото-
копији код јавног бележника (изузетно у градовима и 
општинама у којима нису именовани јавни бележници, 
приложени докази могу бити оверени у основним судо-
вима, судским јединицама, пријемним канцеларијама 
основних судова, односно општинским управама, као 
поверени посао). Као доказ се могу приложити и фото-
копије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. 
године у основним судовима, односно општинским упра-
вама. 

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

Законом о општем управном поступку („Службени глас-
ник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да је 
орган дужан да по службеној дужности, у складу са зако-
ном, врши увид у податке о чињеницама неопходним за 
одлучивање о којима се води службена евиденција, да 
их прибавља и обрађује (члан 9 став 3); да у поступку 
који се покреће по захтеву странке орган може да врши 
увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама 
о којима се води службена евиденција када је то неоп-
ходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави 
да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не 
поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, 
захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним 
(члан 103 став 3). Наведене доказе кандидат може да дос-
тави 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 могуће је пре-
узети на интернет презентацији Службе за управљање 
кадровима, на адреси: www.suk.gov.rs у делу „Докумен-
ти-Обрасци“.

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

X Meсто, дан и време када ће се спровести изборни 
поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, 
потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни дока-
зи и који испуњавају услове за оглашено радно место, 
назначене вештине и знања биће провераване у просто-
ријама Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом, 
Палата „Србија“ (источно крило), Булевар Михајла Пупи-
на 2, почев од 21. јануара 2019. године, о чему ће канди-
дати бити обавештени на контакте (адресе или бројеве 
телефона) које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНЕ: Кандидати који први пут заснивају рад-
ни однос у државном органу подлежу пробном раду од 
6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног 
испита примају се на рад под условом да тај испит поло-
же до окончања пробног рада. Кандидати са положеним 
државним стручним испитом немају предност у изборном 
поступку у односу на кандидате без положеног државног 
стручног испита.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непот-
пуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тра-
жени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће 
одбачене закључком Конкурсне комисије. 

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Канцела-
рије за сарадњу са цивилним друштвом: www.civilnodrustvo.
gov.rs, на интернет презентацији Службе за управљање 
кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу еУправе, на оглас-
ној табли, интернет презентацији и у периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање. 

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

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,
ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

На основу чл. 54 и 55 Закона о државним службеницима 
(„Службени гласник РС“, бр. 79/2005, 81/2005 - исправка, 
83/2005 - исправка, 64/2007,  67/2007 - исправка, 116/2008, 
104/2009, 99/2014 и 94/2017) и члана 17 став 1 Уредбе о 
спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање 
радних места у државним органима („Службени гласник 
РС“, бр. 41/2007 - пречишћен текст и 109/2009), а у скла-
ду закључцима Комисије за давање сагласности за ново 
запошљавање и додатно радно ангажовање код корис-
ника јавних средстава 51 број: 112-5968/2018 од 28. јуна 
2018. године и 51 број: 112-11383/2018 од 30. новембра 
2018. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ 

МЕСТА

I Орган у коме се попуњавају радна места: Минис-
тарство трговине, туризма и телекомуникација, Београд, 
Немањина 22-26

II Радна места које се попуњавају:

1. Радно место за унапређење политике 
заштите потрошача, звање саветник

Група за унапређење политике и заштиту 
колективног интереса потрошача, 

Одељење за заштиту потрошача, Сектор 
за заштиту потрошача

1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из поља друштве-
но-хуманистичких, природно-математичких или технич-
ко-технолошких наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, радно иску-
ство у струци од најмање 3 године, положен  државни 
стручни испит, знање енглеског језика, знање рада на 
рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
Закона о заштити потрошачa („Службени гласник РС“, бр. 
62/2014, 6/2016 - др. закон и 44/2018 - др. закон), Закона 
о трговини („Службени гласник РС“, бр. 53/2010, 10/2013 и 
44/2018 - др. закон) и Правилника о раду тела за вансудско 
решавање потрошачких спорова („Службени гласник РС“, 
број 74/2015) - усмено; знање енглеског језика - увидом у 
сертификат или други доказ; знање рада на рачунару - прак-
тичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.

Место рада: Београд, Немањина 22-26

2. Радно место руководилац Групе, 
звање саветник

Група за едукацију и унапређење 
сарадње у области заштите потрошача, 
Одељење за заштиту потрошача, Сектор 

за заштиту потрошача
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из поља друштве-
но-хуманистичких, природно-математичких или технич-
ко-технолошких наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, радно иску-
ство у струци од најмање 3 године, положен  државни 
стручни испит, знање енглеског језика, знање рада на 
рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
Закона о заштити потрошачa („Службени гласник РС“, бр. 
62/2014, 6/2016 - др. закон и 44/2018 - др. закон), Закона 
о трговини („Службени гласник РС“, бр. 53/2010, 10/2013 
и 44/2018 - др. закон) и Стратегије развојa трговине Репу-
блике Србије до 2020. године („Службени гласник РС“, 
број 100/2016) - усмено; знање енглеског језика - увидом 
у сертификат или други доказ; знање рада на рачунару 
- практичним радом на рачунару; вештине аналитичког 
резоновања и логичког закључивања, организационе спо-
собности и вештина руковођења - писмено, путем стан-
дардизованих тестова; вештина комуникације - усмено.

Место рада: Београд, Немањина 22-26

III Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: 
Министарство трговине, туризма и телекомуникација, 
Секретаријат Министарства, Одељење за људске ресур-
се, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком „За јав-
ни конкурс за попуњавање извршилачких радних места 
(навести радно место за које се подноси пријава)”.

IV Лица која су задужена за давање обавештења: 
Маја Наков и Андријана Блонд, број телефо-
на: 011/3616-269, Одељење за људске ресурсе, 
Секретаријат Министарства.

V Општи 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 дужности из радног 
односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање 
шест месеци.

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

VII Докази који се прилажу уз пријаву на кон-
курс: потписана пријава са биографијом и наводима 
о досадашњем радном искуству; изјава о прибављању 
података о којима се води службена евиденција у којој 
се странка опредељује да ли ће сама прибавити подат-
ке о чињеницама о којима се води службена евиденција 
или ће то орган учинити уместо ње; оригинал или ове-
рена фотокопија уверења о држављанству; оригинал 
или оверена фотокопија извода из матичне књиге рође-
них; оверена фотокопија дипломе или уверења којим се 
потврђује стручна спрема која је наведена у условима за 
радно место; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном државном стручном испиту за рад у држав-
ним органима (уколико кандидат има положен државни 
стручни испит); оригинал или оверена фотокопија дока-
за о радном искуству у струци (потврде, решења и други 
акти из којих се види на којим пословима, у ком перио-
ду и са којом стручном спремом је стечено радно иску-
ство); оригинал или оверена фотокопија сертификата или 
другог одговарајућег доказа о знању енглеског језика. 
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, 
уместо уверења о држављанству и извода из матичне 
књиге рођених подноси решење о распоређивању или 
премештају на радно место у органу у коме ради или 
решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која 
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима 
и општинама у којима нису именовани јавни бележници, 
приложени докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них судова, односно општинским управама као повере-
ни посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије 
докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године 
у основним судовима, односно општинским управама. 
Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног 
органа неће се разматрати.

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

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016) прописа-
но 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 одлучи-
вање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке 
прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доста-
вити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спро-
вођења изборног поступка. Потребно је да кандидат попу-
ни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, 
да орган прибави податке о којима се води службена 
евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену 
изјаву је могуће преузети на веб-страници Министарства 
трговине, туризма и телекомуникација, на адреси: www.
mtt.gov.rs у делу “Информације/конкурси”.

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

VIII Трајање радног односа: За оглашена радна места 
радни однос се заснива на неодређено време. 

Администрација и управа

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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IX Провера оспособљености, знања и вештина 
кандидата у изборном поступку: Са кандидатима 
чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, 
потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који 
испуњавају услове за оглашена радна места, провера 
стручних оспособљености, знања и вештина у изборном 
поступку обавиће се у Београду, у просторијама Пала-
те „Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2 
(источно крило) и просторијама Министарства трговине, 
туризма и телекомуникација, Немањина 22-26, почев 
од 21. јануара 2019. године, о чему ће кандидати бити 
обавештени телеграмом, на адресе које наведу у својим 
пријавама.

НАПОМЕНЕ: Кандидати који први пут заснивају рад-
ни однос у државном органу подлежу пробном раду 
у трајању од шест месеци. Кандидати без положеног 
државног стручног испита примају се на рад под условом 
да тај испит положе до окончања пробног рада. Канди-
дати са положеним државним стручним испитом немају 
предност у изборном поступку у односу на кандидате без 
положеног државног стручног испита.

Кандидати који конкуришу на више радних места, подно-
се појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава 
су приложили тражена документа. Кандидати са положе-
ним правосудним испитом уместо доказа о положеном 
државном стручном испиту, подносе доказ о положеном 
правосудном испиту.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непот-
пуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви 
потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној 
од надлежног органа (јавног бележника, у општинској 
управи или суду), биће одбачене закључком конкурсне 
комисије.

Овај конкурс се објављује на веб-страници Министар-
ства трговине, туризма и телекомуникација: www.mtt.gov.
rs, на веб-страници Службе за управљање кадровима: 
www.suk.gov.rs, на порталу еУправе, на огласној табли, 
веб-страници и периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање.

На веб-страници Службе за управљање кадровима: www.
suk.gov.rs може се погледати опис послова оглашеног рад-
ног места.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА

УПРАВА ЗА САРАДЊУ СA 
ДИЈАСПОРОМ И СРБИМА

У РЕГИОНУ

На основу члана 54 и 55 Закона о државним службеници-
ма („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 
83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 
99/14 и 94/17), члана 17 став 1, члана 18, члана 19 ст. 1 
и 2, чл. 20 и 21 Уредбе о спровођењу интерног и јавног 
конкурса за попуњавање радних места у државним орга-
нима („Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћен текст 
и 109/09) и закључка Комисије за давање сагласности за 
ново запошљавање и додатно радно ангажовање код 
корисника јавних средстава 51 број: 112-11331/2018. од 
30.11.2018. године, Министарство спољних послова - 
Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону oгла-
шава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ 

МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ СПОЉНИХ ПОСЛОВА - 
УПРАВИ ЗА САРАДЊУ С ДИЈАСПОРОМ И СРБИМА 

У РЕГИОНУ

I Орган у коме се радна места попуњавају: Минис-
тарство спољних послова - Управа за сарадњу с дијаспо-
ром и Србима у региону, Београд, Кнеза Милоша 24-26

II Радна места која се попуњавају:

1) Радно место за праћење положаја 
Срба у региону, у звању самосталног 

саветника
у Сектору за унапређење положаја Срба 

у дијаспори и региону
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо обра-
зовање из научне, односно стручне области у оквиру 
образовног-научног поља друштвено-хуманистичких нау-
ка на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету; положен државни стручни испит; најмање 
5 година радног искуства у струци; знање енглеског јези-
ка, знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: знање енглеског 
језика - увидом у приложени документ (уверење, серти-
фикат или други доказ); познавање основних програма 
за рад на персоналном рачунару - практичним радом на 
рачунару; познавање Закона о државним службеницима, 
познавање Закона о државној управи, познавање Закона 
о дијаспори и Србима у региону - провераваће се усмено; 
вештина комуникације - усмено.

2) Радно место за сарадњу с медијима и 
координацију поступка за брзе одговоре, 

у звању саветника
Сектор за унапређење положаја Срба у 

дијаспори и региону
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо обра-
зовање из научне, односно стручне области у оквиру 
образовног-научног поља друштвено-хуманистичких нау-
ка на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету; положен државни стручни испит; најмање 
3 године радног искуства у струци; знање рада на рачуна-
ру; знање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: знање енглеског 
језика - увидом у приложени документ (уверење, серти-
фикат или други доказ); познавање основних програма 
за рад на персоналном рачунару - практичним радом на 
рачунару; познавање Закона о државним службеницима, 
познавање Закона о државној управи, познавање Закона 
о дијаспори и Србима у региону - провераваће се усмено; 
вештина комуникације - усмено.

3) Радно место за финансијско-
материјалне послове и послове 

планирања и спровођења јавних 
набавки, у звању саветник

Група за финансијске послове
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо обра-
зовање из научне, односно стручне области у оквиру 
образовног-научног поља друштвено-хуманистичких нау-
ка на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету; положен државни стручни испит; најмање 
3 године радног искуства у струци,знање рада на рачуна-
ру; знање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: знање енглеског 
језика - увидом у приложени документ (уверење, серти-
фикат или други доказ); познавање основних програма 
за рад на персоналном рачунару - практичним радом на 
рачунару; познавање Закона о државној управи, позна-
вање Закона о буџетском систему, познавање Закона о 
јавним набавкама - провераваће се усмено; вештина 
комуникације - усмено.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА

III Место рада: Београд, Кнеза Милоша 24-26

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство 
спољних послова - Управа за сарадњу с дијаспором и 
Србима у региону, Београд, Кнеза Милоша 24-26, са наз-
наком „За јавни конкурс”. 

V Лице које је задужено за давање обавештења: 
Снежана Ћалић, број телефона: 011/3202-900, од 10.00 
до 13.00 часова.

VI Услови за рад на свим радним местима: држављан-
ство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; 
да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужности из радног 
односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање 6 
(шест) месеци.

VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење 
пријава је 15 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 наводом радног места за 
које се конкурише, са биографијом и наводима о доса-
дашњем радном искуству; изјава у којој се кандидат опре-
дељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција или ће то орган учи-
нити уместо њега; оригинал или оверена фотокопија уве-
рења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал 
или оверена фотокопија доказа о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима; оригинал 
или оверена фотокопија доказа о радном искуству у стру-
ци (потврде, решења, уговори или други акти којима се 
доказује на којим пословима, са којом стручном спремом 
и у ком временском периоду је стечено радно искуство; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о познавању 
енглеског језика.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која 
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима 
и општинама у којима нису именовани јавни бележници, 
приложени докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них 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 основ-
ним судовима, односно општинским управама. 

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

IX Место, дан и време када ће се спровести избор-
ни поступак: Са кандидатима који конкуришу на наведе-
на радна места и чије су пријаве благовремене, допуште-
не, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви 
потребни докази и који испуњавају услове за рад на огла-
шеним радним местима, прва провера у изборном поступ-
ку и то провера познавања основних програма за рад на 
персоналном рачунару, обавиће се почев од 25. јануара 
2019. године у просторијама Управе за сарадњу с дијас-
пором и Србима у региону, Министарства спољних посло-
ва, Београд, Кнеза Милоша 24-26, о чему ће кандидати 
бити обавештени на контакте (имејл адресе или бројеве 
телефона) које наведу у својим пријавама. Кандидати ће 
о датуму, месту и времену сваке наредне фазе изборног 
поступка бити обавештени на контакте (имејл-адресе или 
бројеве телефона). За кандидате који успешно заврше 
проверу познавања основних програма за рад на персо-
налном рачунару, провере знања и вештина наведених 
у тексту јавног конкурса биће спроведене у просторија-
ма Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону 
Министарства спољних послова, с тим што ће кандидати 
о датуму и времену бити обавештени на контакте (имејл 
адресе или бројеве телефона) које наведу у својим прија-
вама. Свака фаза наведених провера је елиминаторног 
карактера.

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

Одредбом члана 9 и члана 103 Законом о општем управ-
ном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) про-
писано је, између осталог, да у поступку који се покреће 
по захтеву кандидата, орган може да врши увид, при-
бавља и обрађује личне податке о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција када је то неопходно за 
одлучивање, осим ако кандидат изричито изјави да ће те 
податке прибавити сам. Наведене доказе кандидат може 
доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег 
спровођења изборног поступка. 

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опре-
дељује за једну од две могућности, да орган прибави 
податке о којима се води службена евиденција или да 

Администрација и управа
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ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће 
преузети на веб-страници: http://www.dijaspora.gov.rs/
dokumenti/. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз 
напред наведене доказе како би орган могао даље да 
поступа.

Радни однос се заснива на неодређено време. Кандидати 
који први пут заснивају радни однос у државном органу, 
подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци. Кандида-
ти без положеног државног стручног и посебног испита 
примају се на рад под условом да тај испит положе до 
окончања пробног рада.

Кандидати који конкуришу на више радних места подносе 
појединачне пријаве за свако радно место на које конку-
ришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили 
тражене доказе.

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

Овај оглас објављује се на веб-страници Министарства 
спољних послова - Управе за сарадњу с дијаспором и Срби-
ма у региону: www.dijaspora.gov.rs, на веб-страници Служ-
бе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу 
eУправе, на огласној табли, веб-страници и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ 

ПОСЛОВА

На основу чл. 54 и 55 Закона о државним службеници-
ма („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 
83/05 - исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 
99/14 и 94/17), члан 41 став 2 Закона о спољним посло-
вима („Службени гласник РС“, бр. 16/07, 126/07 - испр. и 
41/09), члана 17 став 1, члана 18 став 2, члана 20 ст. 1 
и 2 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за 
попуњавање радних места у државним органима („Служ-
бени гласник РС“, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09), 
Закључка Комисије за давање сагласности за ново запо-
шљавање и додатно радно ангажовање код корисника 
јавних средстава 51 број: 112-10437/2018 од 30. новембра 
2018. године, Министарство спољних послова оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПРИЈЕМ 11 ПРИПРАВНИКА ЗА РАД НА

ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНИМ ПОСЛОВИМА 

За учешће на конкурсу може да се пријави канди-
дат који испуњава следеће услове:

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

Посебни услови:
- стечено високо образовање из научне односно струне 
области у оквиру образовно-научног поља друштвено-ху-
манистичких наука на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године или спе-
цијалистичким студијама на факултету;
- информисаност из области спољне политике, међуна-
родних односа, међународног права и система државне 
управе Републике Србије;
- знање једног од званичних језика Уједињених нација 
(енглески, француски, шпански, руски, кинески, арапски) 
на нивоу B2 (Vantage: напредни ниво);
- познавање основних програма за рад на персоналном 
рачунару;
- задовољавајуће психофизичке способности и психичка 
стабилност, као и вештина комуникације.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- потписана пријава (наведену пријаву је могуће преузети 
на веб-страници Министарства спољних послова: www.
mfa.rs, у делу „Јавни конкурс за пријем приправника“);
- биографија (са фотографијом, адресом становања, 
e-mail адресом, бројем телефона); 
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству; 
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених; 
- оригинал или оверена фотокопија дипломе или уверења 
основних академских студија;
- уверење о подацима о осигурању (стажу осигурања) 
које издаје Републички фонд пензијског и инвалидског 
осигурања;
- кандидати који у горе наведеном уверењу имају евиден-
тиран стаж осигурања неопходно је да доставе све доказе 
односно потврде, решења и друге акте из којих се види 
са којим степеном стручне спреме и у којем периоду су 
стекли радни стаж;
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама при-
бавити податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција или ће то орган учинити уместо ње (докумен-
та о чињеницама о којима се води службена евиденција 
су уверење о држављанству и извод из матичне књиге 
рођених).

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која 
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима 
и општинама у којима нису именовани јавни бележници, 
приложени докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них судова, односно општинским управама као поверени 
посао).
 
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената 
које су оверене пре 01. марта 2017. године у основним 
судовима, односно општинским управама. 

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

За све кандидате који испуњавају услове конкурса 
предвиђена је провера:
- знања из области спољне политике, међународних 
односа, међународног права и система државне управе 
Републике Србије писмено (тест опште информисаности 
и есеј), као и усмено; 
- познавања jeдног од наведених страних језика (писмено 
и усмено); 
- психолошка процена кандидата - путем стандардизова-
них тестова; 
- познавање основних програма за рад на персоналном 
рачунару - практичним радом на рачунару;
- вештина комуникације (усмено).

Провере знања и вештина обавиће се почев од 23. 
фебруара 2019. године. Кандидати ће бити обавеште-
ни о датуму, месту и времену на контакте које наведу у 
својим пријавама (бројеве телефона или адресе или e-mail 
адресе). За све кандидате који су ушли у ужи избор биће 
организован здравствени преглед и безбедносна провера. 
Свака фаза наведених провера је елиминаторног карак-
тера. 

Место рада: Београд, Кнеза Милоша 24-26 

Рок за подношење пријава: Рок за подношење прија-
ва је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања у периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање. 

Пријаве слати на следећу адресу: Министарство спољ-
них послова Републике Србије, Одељење за персоналне и 
правне послове, 11000 Београд, Кнеза Милоша 24-26, са 
назнаком „За јавни конкурс за пријем приправника“.

Лица која су задужена за давање обавештења: 
Сања Стојанац, телефон: 066/806-6181 и Радмила Бошко-
вић, телефон: 066/806-6182, од 10.00 до 13.00 часова.

НАПОМЕНЕ: 
Радни однос се заснива у статусу приправника* на одређе-
но време у трајању од једне године, ради оспособљавања 
за рад на дипломатско-конзуларним пословима.

*Приправник - Законом о државним службеницима („Служ-
бени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - 
исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14 
и 94/17), између осталог, прописано је да је приправник 
лице које први пут заснива радни однос у својој струци и 
оспособљава се за самосталан рад; да се изузетно радни 
однос у статусу приправника може засновати и са лицем 

које је код другог послодавца било у радном односу краће 
од времена утврђеног за приправнички стаж у степену 
образовања који је услов за рад на тим пословима; да се 
време проведено у радном односу код другог послодавца 
не урачунава у приправнички стаж; да приправнички стаж 
на радним местима са високим образовањем траје једну 
годину; да приправник заснива радни однос на одређено 
време, после спроведеног јавног конкурса. Приправник 
полаже дипломатско-конзуларни испит до окончања при-
правничког стажа. 

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује 
за једну од две могућности, да орган прибави податке о 
којима се води службена евиденција или да ће то канди-
дат чинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на 
веб-страници Министарства спољних послова www.mfa.rs, 
у делу „Јавни конкурс за пријем приправника“.

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

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непот-
пуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви траже-
ни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општи-
ни или суду или код јавног бележника биће одбачене 
закључком конкурсне комисије. 

Овај оглас објављује се на веб-страници Министарства 
спољних послова (www.mfа.rs), на веб-страници Службе 
за управљање кадровима (www.suk.gov.rs), на порталу 
еУправе, на огласној табли, веб-страници и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање.

Литература коју кандидати могу да користе у припреми за 
проверу знања објављена je на веб-страници Министар-
ства спољних послова (www.mfа.rs).

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ 

ПОСЛОВА

На основу чл. 54 и 55 Закона о државним службеници-
ма („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправ-
ка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 
104/09, 99/14 и 94/17), чланa 41. став 1. и 3. Закона о 
спољним пословима („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 
126/07 - испр. и 41/09), члана 17 став 1, члана 20 став 
1 и 2 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкур-
са за попуњавање радних места у државним органима 
(„Службени гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен текст и 
109/09), Закључка Комисије за давање сагласности за 
ново запошљавање и додатно радно ангажовање код 
корисника јавних средстава 51 број: 112-10437/2018 
од 30. новембра 2018. године Министарство спољних 
послова оглашава  

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ

МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ СПОЉНИХ ПОСЛОВА

I Орган у коме се радно место попуњава: Министар-
ство спољних послова, Београд, Кнеза Милоша 24-26. 

II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место систем инжењера, у 
звању самостални саветник

у Одељењу за информатику и 
телекомуникације, Одсек за 

информационо-комуникационе системе, 
ужа унутрашња јединица у Генералном 

секретаријату
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено висо-
ко образовање из научне, односно стручне области у 
оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких 
наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године или специја-
листичким студијама на факултету; положен државни 
стручни испит и посебан испит; најмање 5 година рад-
ног искуства у струци; знање eнглеског језика односно 
другог званичног језика Уједињених нација на нивоу 

Администрација и управа 
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С1 (Effective Operational Proficiency: самостални ниво); 
познавање посебних програма за информатичко-кому-
никациону опрему; положен испит из криптозаштите.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: знање енглес-
ког језика, односно другог званичног језика Уједињених 
нација на нивоу C1 провераваће се писмено; познавање 
основних и посебних програма за информатичко-комуни-
кациону опрему (одржавање информационе и комуника-
ционе опреме, успостављање и администрација рачунар-
ских мрежа, безбедност информационо-комуникационих 
система и виртуелизација, VPN) - писмено и усмено; 
вештине комуникације - усмено.

2. Радно место за обраду докумената, у 
звању млађи саветник

Одељење за конзуларне послове, 
Група за конзуларни архив, Сектор за 

конзуларне послове
2 извршиоца

Услови за рад на радном месту: стечено високо обра-
зовање из научне, односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља друштвено-хуманистичких нау-
ка на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама односно на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године или специјалистичким сту-
дијама на факултету и завршен приправнички стаж или 
најмање пет година радног стажа у државним органима; 
положен државни стручни испит и посебан испит; знање 
енглеског језика односно другог званичног језика Ује-
дињених нација на нивоу В2 (Vantage: напредни ниво); 
познавање основних програма за рад на персоналном 
рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: знање енглес-
ког језика, односно другог званичног језика Уједињених 
нација на нивоу В2 провераваће се писмено; познавање 
основних програма за рад на персоналном рачунару - 
практичним радом на рачунару; познавање Закона о 
архивској грађи Савезне Републике Југославије, Уред-
бе о канцеларијском пословању органа државне упра-
ве и Уредбе о електронском канцеларијском пословању 
органа државне управе - усмено; вештина комуникације 
- усмено.

3. Радно место за припрему нота, non-
paper-а, промеморија и подсетника, у 

звању млађи саветник
у Дипломатском протоколу, ужа 

унутрашња јединица изван састава 
сектора

2 извршиоца

Услови за рад на радном месту: стечено високо обра-
зовање из научне, односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља друштвено-хуманистичких нау-
ка на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама односно на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године или специјалистичким сту-
дијама на факултету и завршен приправнички стаж или 
најмање пет година радног стажа у државним органима; 
положен државни стручни испит и посебан испит; знање 
енглеског језика односно другог званичног језика Ује-
дињених нација на нивоу В2 (Vantage: напредни ниво); 
познавање основних програма за рад на персоналном 
рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: знање енглес-
ког језика, односно другог званичног језика Уједињених 
нација на нивоу В2 провераваће се писмено; позна-
вање основних програма за рад на персоналном рачуна-
ру - практичним радом на рачунару; познавање Закона 
о државним службеницима, Уредбе о канцеларијском 
пословању и Протоколарног приручника Министарства 
спољних послова; вештине комуникације - усмено.

4. Радно место за обрачун зарада 
запослених у Министарству, у звању 

млађи саветник
Одсек за извршење буџета, Одељење 
за финансијске послове, Генерални 

секретаријат
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо обра-
зовање из научне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама односно на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године или специјалистичким студијама на 
факултету и завршен приправнички стаж или најмање 
пет година радног стажа у државним органима; положен 
државни стручни испит и посебан испит; знање енглес-
ког језика, односно другог званичног језика Уједињених 
нација на нивоу В2 (Vantage: напредни ниво); познавање 
основних програма рада на персоналном рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: знање енглес-
ког језика односно другог званичног језика Уједињених 
нација на нивоу B2 провераваће се писмено; познавање 
основних програма за рад на персоналном рачунару - 
практичним радом на рачунару; познавање Закона о сис-
тему плата запослених у јавном сектору, Закона о платама 
државних службеника и намештеника - усмено; вештине 
комуникације - усмено.

5. Радно место за оперативне послове 
обраде, заштите и преноса информација, 

у звању млађи саветник
Одељењe за информатику и 

телекомуникације, Одсек за пренос 
информација и телефонију, Генерални 

секретаријат
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо 
образовање из научне области рачунарске, организа-
ционе науке или из стручне области електротехничко 
и рачунарско инжењерство на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама односно 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године 
или специјалистичким студијама на факултету; завршен 
приправнички стаж или најмање пет година радног ста-
жа у државним органима; положен државни стручни 
испит и посебан испит; знање енглеског језика односно 
другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В2 
(Vantage: напредни ниво); познавање посебних програма 
за информатичко-комуникациону опрему; положен испит 
из криптозаштите. 

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: знање енглес-
ког језика, односно другог званичног језика Уједињених 
нација на нивоу B2 провераваће се писмено; познавање 
основних и посебних програма за информатичко-комуни-
кациону опрему (одржавање информационе и комуника-
ционе опреме, успостављање и администрација рачунар-
ских мрежа, безбедност информационо-комуникационих 
система и виртуелизација, VPN) - писмено и усмено; 
вештине комуникације - усмено.

6. Радно место за аутоматску обраду 
докумената, у звању млађи саветник

Политички архив, Одељење за 
административне и архивске послове, 

Генерални секретаријат
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо обра-
зовање из научне, односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља друштвено-хуманистичких нау-
ка на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама односно на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године или специјалистичким сту-
дијама на факултету и завршен приправнички стаж или 
најмање пет година радног стажа у државним органи-
ма; положен државни стручни испит и посебан испит и 
пожељно да има положен стручни испит из архивистике; 
знање енглеског језика односно другог званичног језика 
Уједињених нација на нивоу В2 (Vantage: напредни ниво); 
познавање основних програма за рад на персоналном 
рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: знање енглес-
ког језика, односно другог званичног језика Уједињених 
нација на нивоу В2  провераваће се писмено; позна-
вање основних програма за рад на персоналном рачуна-

ру - практичним радом на рачунару; познавање Закона 
о архивској грађи Савезне Републике Југославије, Уред-
бе о канцеларијском пословању органа државне упра-
ве и Уредбе о електронском канцеларијском пословању 
органа државне управе - усмено; вештине комуникације 
- усмено.

7. Радно место пословног секретара, у 
звању сарадник

Сектор за билатералну сарадњу, 
Одељење за Африку и Блиски исток

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо обра-
зовање из научне, односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља друштвено-хуманистичких нау-
ка на основним академским студијама у обиму од најмање 
180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, однос-
но на студијама у трајању до три године; положен држав-
ни стручни испит и посебан испит; најмање 3 годинe рад-
ног искуства у струци; знање eнглеског језика односно 
другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В1 
(Тhreshold: праг ниво) и пожељно знање арапског јези-
ка; познавање основних програма за рад на персоналном 
рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: знање енглес-
ког језика, односно другог званичног језика Уједињених 
нација на нивоу B1 провераваће се писмено; познавање 
основних програма за рад на персоналном рачунару 
- практичним радом на рачунару; познавање канцела-
ријског пословања (Уредба о канцеларијском посло-
вању органа државне управе, Упутство о канцеларијском 
пословању органа државне управе, Уредба о електрон-
ском канцеларијском пословању органа државне управе) 
- усмено; вештине комуникације - усмено.

8. Радно место пословног секретара, у 
звању сарадник

Сектор за конзуларне послове, Одељење 
за конзуларне послове, Група за 

регионалне конзуларне послове I
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо обра-
зовање из научне, односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља друштвено-хуманистичких нау-
ка на основним академским студијама у обиму од најмање 
180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, однос-
но на студијама у трајању до три године; положен држав-
ни стручни испит и посебан испит; најмање 3 годинe рад-
ног искуства у струци; знање eнглеског језика односно 
другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В1 
(Тhreshold: праг ниво); познавање основних програма за 
рад на персоналном рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: знање енглес-
ког језика, односно другог званичног језика Уједињених 
нација на нивоу B1 провераваће се писмено; познавање 
основних програма за рад на персоналном рачунару 
- практичним радом на рачунару; познавање канцела-
ријског пословања (Уредба о канцеларијском посло-
вању органа државне управе, Упутство о канцеларијском 
пословању органа државне управе, Уредба о електрон-
ском канцеларијском пословању органа државне управе) 
- усмено; вештине комуникације - усмено.

9. Радно место за административне 
послове, у звању референт

Сектор за билатералну сарадњу, 
Одељење за суседне земље и 

Југоисточну Европу
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена средња 
школа, положен државни стручни испит и посебан испит; 
најмање 2 годинe радног искуства у струци; знање eнглес-
ког језика, односно другог званичног језика Уједињених 
нација на нивоу В1 (Тhreshold: праг ниво); познавање 
основних програма за рад на персоналном рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: знање енглес-
ког језика, односно другог званичног језика Уједињених 
нација на нивоу В1 провераваће се писмено; познавање 
основних програма за рад на персоналном рачунару 
- практичним радом на рачунару; познавање канцела-
ријског пословања (Уредба о канцеларијском посло-
вању органа државне управе, Упутство о канцеларијском 

Администрација и управа
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пословању органа државне управе, Уредба о електрон-
ском канцеларијском пословању органа државне управе) 
- усмено; вештина комуникације - усмено.

10. Радно место за административне 
послове, у звању референт

Сектор за ЕУ
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена средња 
школа, положен државни стручни испит и посебан испит; 
најмање 2 годинe радног искуства у струци; знање eнглес-
ког језика, односно другог званичног језика Уједињених 
нација на нивоу В1 (Тhreshold: праг ниво); познавање 
основних програма за рад на персоналном рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: знање енглес-
ког језика односно другог званичног језика Уједињених 
нација на нивоу В1 провераваће се писмено; познавање 
основних програма за рад на персоналном рачунару 
- практичним радом на рачунару; познавање канцела-
ријског пословања (Уредба о канцеларијском посло-
вању органа државне управе, Упутство о канцеларијском 
пословању органа државне управе, Уредба о електрон-
ском канцеларијском пословању органа државне управе) 
- усмено; вештина комуникације - усмено. 

11. Радно место за вођење 
документације оставина, у звању 

референт
Сектор за конзуларне послове, Одељење 

за конзуларне послове, Група за 
оставине и спорове у иностранству

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена средња 
школа, положен државни стручни испит и посебан испит; 
најмање 2 годинe радног искуства у струци; знање eнглес-
ког језика односно другог званичног језика Уједињених 
нација на нивоу В1 (Тhreshold: праг ниво); познавање 
основних програма за рад на персоналном рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: знање енглес-
ког језика односно другог званичног језика Уједињених 
нација на нивоу В1 провераваће се писмено; познавање 
основних програма за рад на персоналном рачунару 
- практичним радом на рачунару; познавање канцела-
ријског пословања (Уредба о канцеларијском посло-
вању органа државне управе, Упутство о канцеларијском 
пословању органа државне управе, Уредба о електрон-
ском канцеларијском пословању органа државне управе) 
- усмено; вештина комуникације - усмено. 

12. Радно место за архивске послове, у 
звању референт

Сектор за конзуларне послове, Одељење 
за конзуларне послове, Група за 

конзуларни архив
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена средња 
школа, положен државни стручни испит и посебан испит; 
најмање 2 годинe радног искуства у струци; знање eнглес-
ког језика, односно другог званичног језика Уједињених 
нација на нивоу В1 (Тhreshold: праг ниво); познавање 
основних програма за рад на персоналном рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: знање енглес-
ког језика, односно другог званичног језика Уједињених 
нација на нивоу В1 провераваће се писмено; познавање 
основних програма за рад на персоналном рачунару 
- практичним радом на рачунару; познавање канцела-
ријског пословања (Уредба о канцеларијском посло-
вању органа државне управе, Упутство о канцеларијском 
пословању органа државне управе, Уредба о електрон-
ском канцеларијском пословању органа државне управе) 
- усмено; вештина комуникације - усмено. 

13. Радно место за административне 
послове, у звању референт

Одељење за имовинско-правне и 
заједничке послове, Одсек за непокретну 

имовину, грађевинске послове и 
занатске услуге, Генерални секретаријат

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена средња 
школа, положен државни стручни испит и посебан испит; 
најмање 2 годинe радног искуства у струци; знање eнглес-
ког језика односно другог званичног језика Уједињених 
нација на нивоу В1 (Тhreshold: праг ниво); познавање 
основних програма за рад на персоналном рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: знање енглес-
ког језика, односно другог званичног језика Уједињених 
нација на нивоу В1 провераваће се писмено; познавање 
основних програма за рад на персоналном рачунару 
- практичним радом на рачунару; познавање канцела-
ријског пословања (Уредба о канцеларијском посло-
вању органа државне управе, Упутство о канцеларијском 
пословању органа државне управе, Уредба о електрон-
ском канцеларијском пословању органа државне управе) 
- усмено; вештина комуникације - усмено. 

14. Радно место за координатора за 
обраду долазних информација, у звању 

референт
Одељење за информатику и 

телекомуникације, Одсек за заштиту 
информација, Генерални секретаријат

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена средња 
школа електротехничког или информатичког смера; поло-
жен државни стручни испит и посебан испит; најмање 2 
године радног искуства у струци; знање енглеског језика 
односно другог званичног језика Уједињених нација на 
нивоу В1 (Threshold: праг ниво); познавање посебних про-
грама за информатичко-комуникациону опрему, положен 
испит из криптозаштите.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: знање енглес-
ког језика, односно другог званичног језика Уједињених 
нација на нивоу В1 провераваће се писмено; познавање 
основних и посебних програма за информатичко-комуни-
кациону опрему (администрирање рачунарских мрежа и 
одржавање информационе и комуникационе опреме); 
вештина комуникације - усмено. 

15. Радно место администратора 
за подршку корисницима, у звању 

референт
Одељење за информатику и 
телекомуникације, Одсек за 

администрацију, подршку корисницима 
и пословне апликације, Генерални 

секретаријат
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена средња 
школа електротехничког или информатичког смера; 
положен стручни испит; најмање 2 годинe радног иску-
ства у струци; знање eнглеског језика односно другог зва-
ничног језика Уједињених нација на нивоу В1 (Тhreshold: 
праг ниво); познавање посебних програма за информа-
тичко-комуникациону опрему, положен испит из крипто-
заштите.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: знање енглес-
ког језика, односно другог званичног језика Уједињених 
нација на нивоу В1 провераваће се писмено; познавање 
основних и посебних програма за информатичко-комуни-
кациону опрему (администрирање рачунарских мрежа и 
одржавање информационе и комуникационе опреме); 
вештина комуникације - усмено. 

16. Радно место техничара за подршку 
корисницима, у звању референт

Одељење за информатику и 
телекомуникације, Одсек за безбедност 

информационо-комуникационих 
система, Генерални секретаријат

2 извршиоца

Услови за рад на радном месту: завршена средња 
школа електротехничког или информатичког смера; поло-
жен државни стручни испит и посебан испит; најмање 2 
годинe радног искуства у струци; знање eнглеског језика 
односно другог званичног језика Уједињених нација на 
нивоу В1 (Тhreshold: праг ниво); познавање посебних про-
грама за информатичко-комуникациону опрему, положен 
испит из криптозаштите.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: знање енглес-
ког језика, односно другог званичног језика Уједињених 
нација на нивоу В1 провераваће се писмено; познавање 
основних и посебних програма за информатичко-комуни-
кациону опрему (администрирање рачунарских мрежа и 
одржавање информационе и комуникационе опреме); 
вештина комуникације - усмено. 

17. Радно место за експедовање поште, у 
звању референт

Одељење за административне и 
архивске послове, Експедиција, 

Генерални секретаријат
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена средња 
школа, положен државни стручни испит и посебан испит; 
најмање 2 годинe радног искуства у струци; знање eнглес-
ког језика односно другог званичног језика Уједињених 
нација на нивоу В1 (Тhreshold: праг ниво); познавање 
основних програма за рад на персоналном рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: знање енглес-
ког језика, односно другог званичног језика Уједињених 
нација на нивоу В1 провераваће се писмено; познавање 
основних програма за рад на персоналном рачунару 
- практичним радом на рачунару; познавање канцела-
ријског пословања (Уредба о канцеларијском посло-
вању органа државне управе, Упутство о канцеларијском 
пословању органа државне управе, Уредба о електрон-
ском канцеларијском пословању органа државне управе) 
- усмено; вештина комуникације - усмено. 

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА

III Место рада: Београд, Кнеза Милоша 24-26 

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство 
спољних послова Републике Србије, Одељење за персо-
налне и правне послове, 11000 Београд, Кнеза Милоша 
24-26, са назнаком „Јавни конкурс за попуњавање извр-
шилачких радних места“.

V Лица која су задужена за давање обавештења: 
Сања Стојанац, телефон: 066/806-6181 и Радмила Бош-
ковић, телефон: 066/806-6182, од 10.00 до 13.00 часова.

VI Услови за рад на свим радним местима: 
држављанство Републике Србије; да је учесник конкур-
са 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 затво-
ра од најмање 6 месеци.

VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење 
пријава је 15 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 конкурс 
за радна места: 
- потписана пријава са наводом радног места за које се кон-
курише (наведену пријаву је могуће преузети на веб-страни-
ци Министарства спољних послова: www.mfa.rs, у делу „Јав-
ни конкурс за попуњавање извршилачких радних места“); 
- биографија са наводима о досадашњем радном искуству, 
као и о избору језика који кандидат жели да полаже 
(енглески, француски, шпански, руски, кинески или арап-
ски); 
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама при-
бавити податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција или ће то орган учинити уместо ње; 
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених; 
- оверена фотокопија дипломе или уверења којим се 
потврђује стручна спрема; 
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним органима; 
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих 
се види на којим пословима, са којом стручном спремом и 
у којем периоду је стечено радно искуство). 

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

Администрација и управа
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Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената 
које су оверене пре 01. марта 2017. године у основним 
судовима, односно општинским управама. 

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

IX Место, дан и време када ће се спровести изборни 
поступак: Са кандидатима који конкуришу на наведена 
радна места и чије су пријаве благовремене, допуштене, 
разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потреб-
ни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним 
радним местима, прва провера у изборном поступку и 
то провера знања енглеског језика односно другог зва-
ничног језика Уједињених нација на нивоу В1 (Тhreshold: 
праг ниво), В2 (Vantage: напредни ниво) и С1 (Effective 
Operational Proficiency: самостални ниво), обавиће се почев 
од 13. фебруара 2019. године у Министарству спољних 
послова, Кнеза Милоша 24-26, Београд, о чему ће кандида-
ти бити обавештени на контакте (имејл-адресе или бројеве 
телефона) које наведу у својим пријавама.

Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке наредне 
фазе изборног поступка бити обавештени на контак-
те (имејл-адресе или бројеве телефона), које наведу у 
својим пријавама. За све кандидате који су ушли у ужи 
избор биће организована безбедносна провера. Свака 
фаза наведених провера је елиминаторног карактера.

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

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописа-
но 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 одлучи-
вање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке 
прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доста-
вити 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 чинити сам. Наведену изјаву је могуће пре-
узети на веб-страници Министарства спољних послова: 
www.mfa.rs, у делу ,,Јавни конкурс за попуњавање извр-
шилачких радних места”.

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

Радни однос се заснива на неодређено време. Кандидати 
који први пут заснивају радни однос у државном органу, 
подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без поло-
женог државног стручног и посебног испита и испита из 
криптозаштите примају се на рад под условом да тај испит 
положе до окончања пробног рада. 

Кандидати који конкуришу на више радних места подносе 
појединачне пријаве за свако радно место на које конку-
ришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили 
тражене доказе. 

Званични језици Уједињених нација су: енглески, 
француски, шпански, руски, кинески и арапски. Канди-
дати су у обавези да у својим пријавама наведу један од 
наведених језика који желе да полажу у оквиру обавезне 
провере знања језика.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непот-
пуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви 
потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној 
код јавног бележника (изузетно у градовима и општина-
ма 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), биће одбачене.

Овај оглас објављује се на веб-страници Министарства 
спољних послова: www.mfа.rs, на веб-страници Службе 
за управљање кадровима: www. suk.gov.rs, на порталу 
еУправе, на огласној табли, веб-страници и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање.

На веб-страници Службе за управљање кадровима: www.
suk.gov.rs може се погледати опис послова оглашених 
радних места.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ

Београд, Булевар Николе Тесле 42а

На основу чл. 47, чл. 48, чл. 54 и чл. 55 Закона о државним 
службеницима (“Сл. гласник РС” бр. 79/05, 81/05, 83/05, 
64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/2017), чл. 17, чл. 
20 и чл. 21 Уредбе о спровођењу интерног и јавног кон-
курса за попуњавање радних места у државним органима 
(“Сл. гласник РС” бр. 41/07 и 109/09), Закључака Комисије 
за давање сагласности за ново запошљавање и додатно 
радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 бр. 
112-6041/2018 од 28.06.2018. године, 51 бр. 112-7101/2018 
од 27.07.2018. године, 51 бр. 112-8976/2018 од 26.09.2018. 
године, 51 бр. 112-10120/2018 од 29.10.2018. године и 51 
бр. 112-11418/2018 од 30.11.2018. године, а у складу са 
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних у Првом основном суду у Београду посл. бр. Су I 9 
- 1/2017 од 07.09.2017. године, председник Првог основног 
суда у Београду, судија Снежана Стевовић оглашава:

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ

МЕСТА У ПРВОМ ОСНОВНОМ СУДУ У БЕОГРАДУ

I Орган у коме се радно место попуњава: Први 
основни суд у Београду, Београд, Савска 17а.

II Радно место које се попуњава: 

Радно место судијски сарадник, звање: 
саветник

8 извршилаца

Услови за рад на радном месту судијски сарадник: 
стечено високо образовање из научне области правне 
науке на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ (дипломске академске студије - мас-
тер, специјалистичке академске студије, специјалистич-
ке струковне студије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, положен правосудни 
испит и познавање рада на рачунару. 

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона 
о облигационим односима, Закона о парничном поступку, 
Закона о ванпарничном поступку, Закона о кривичном 
поступку, Кривичног законика, Породичног закона, Закона 
о извршењу и обезбеђењу - усмени разговор са учесници-
ма јавног конкурса и вештина комуникације - непосредно, 
кроз усмени разговор са учесницима јавног конкурса.

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

IV Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
1. пријава за радно место судијски сарадник потписана 
својеручно, са контакт адресом и бројем телефона 
2. биографија
3. оригинал или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству Републике Србије
4. оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених 
5. оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема 
6. оригинал или оверена фотокопија уверења о положе-
ном правосудном испиту 
7. оригинал или оверена фотокопија потврде да учесни-
ку конкурса раније није престајао радни однос у држав-
ном органу због теже повреде радне дужности из радног 
односа, издате од стране државног органа у ком је учес-
ник јавног конкурса био у радном односу
8. оригинал или оверена фотокопија лекарског уверења о 
општој здравственој способности за рад
9. Образац 1 или 1а - изјава у којој се учесник конкурса 
опредељује да ли ће сам доставити податке о чињеница-
ма о којима се води службена евиденција или ће то орган 
учинити уместо њих.

Одредбама чл. 9 и чл. 103 Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник Републике Србије” бр. 
18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који 
се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, 
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција када је то неопходно 
за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће 
податке прибавити сама. 

Документ о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција је: извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, и уверење о положеном право-
судном испиту. 

Потребно је да кандидат попуни изјаву (Образац 1 или 
1а) 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. Обрасце 1 и 1а 
можете преузети на интернет презентацији Првог осно-
вног суда у Београду у оквиру обавештења о јавном кон-
курсу. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред 
наведене доказе. 

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

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

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

V Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за под-
ношење пријава на јавни конкурс је 15 дана и почиње да 
тече наредног дана од дана објављивања у Периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање. 

Пријаве се подносе на шалтеру пријема Првог 
основног суда у Београду, на адреси: Нови Београд, 
Булевар Николе Тесле 42 или поштом на наведену адресу, 
са назнаком: #Пријава на јавни конкурс”. 

VI Место, дан и време када ће се спровести избор-
ни поступак: Са кандидатима који испуњавају услове за 
рад на оглашеном радном месту, а чије пријаве су благо-
времене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су 
приложени сви потребни докази, конкурсна комисија ће 
спровести изборни поступак у просторијама Првог осно-
вног суда у Београду, о чему ће учесници конкурса бити 
обавештени телефоном или телеграмом, на адресе наве-
дене у пријавама. 

VII Лица задужена за давање обавештења о кон-
курсу: Сања Кауцки и Милка Јоксимовић, контакт теле-
фон број: 011/655-3911 или зграда суда на Новом Београ-
ду, Булевар Николе Тесле 42а, четврти спрат, канцеларија 
бр. 4.35.

Напомене: Кандидати заснивају радни однос на неодређе-
но време. Пријаве уз које нису приложени сви тражени дока-
зи у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду 
или код јавног бележника, као и непотпуне, неблаговре-
мене, недопуштене и неразумљиве пријаве биће одбачене 
закључком конкурсне комисије. Државни службеник који се 
пријављује на конкурс, уместо уверења о држављанству и 
извода из матичне књиге рођених подноси решење о рас-
поређивању или премештају на радно место у органу у коме 
ради или решење да је нераспоређен. 

Обавештавају се учесници јавног конкурса да ће се доку-
ментација враћати искључиво уз писмени захтев учесника.

Први основни суд у Београду не врши дискриминацију 
на основу расе, боје коже, пола, вере, националности 
и етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција 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 интернет презентацији Првог 
основног суда у Београду, на интернет презентацији 
Службе за управљање кадровима, на порталу еУправе, 
на огласној табли, интернет презентацији и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање. 

Администрација и управа

www.nsz.gov.rs
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РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

На основу члана 54 Закона о државним службеницима 
(“Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 
- исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14 
и 94/17), члана 17 став 1 Уредбе о спровођењу интерног и 
јавног конкурса за попуњавање радних места у државним 
органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07-пречишћен 
текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласнос-
ти за ново запошљавање и додатно радно ангажовање 
код корисника јавних средстава 51 број: 112-9062/2018 
од 26.09.2018. године, Републички секретаријат за јавне 
политике оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуњавају: Репу-
блички секретаријат за јавне политике, Влајковићева 10, 
Београд

II Радна места које се попуњавају:

1. Радно место за послове сарадње 
и покретање иницијатива - звање 

самостални саветник
Одсек за сарадњу са привредним 

субјектима и грађанима и за покретање 
иницијатива, Сектор за обезбеђење 

квалитета јавних политика
1 извршилац

Опис послова: обрађује иницијативе привредних субје-
ката, других правних лица, структурних удружења, комо-
ра и грађана за измену неефикасних прописа на репу-
бличком нивоу; израђује анализе на основу прикупљених 
података и учествује у припреми иницијатива надлеж-
ним органима за измену неефикасних прописа; израђује 
одговоре и образложења привредним субјектима, другим 
правним лицима, структурним удружењеима, коморама 
и грађанима који су узели учешће у предлагању измене 
прописа; учествује у спровођењу пројекта који се одно-
си на поједностављење административних процедура и 
других услова пословања и успостављање јединственог 
јавног регистра; учествује у изради анализиа и предла-
же мере за унапређење пословног окружења и смањења 
административних оптерећења за привреду и грађане; 
пружа стручну помоћ привредним субјектима, другим 
правним лицима, структурним удружењима, коморама и 
грађанима о могућностима њиховог активног учешћа у 
предлагању измене прописа; учествује у изради предлога 
стратешких докумената којима се утврђују јавне политике 
из области регулаторне реформе; обавља и друге посло-
ве по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету; 
најмање пет година радног искуства у струци; положен 
државни стручни испит; познавање енглеског језика; 
познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
Закона о државној управи, Закона о Влади, Пословника 
Владе и Смерница за укључивање цивилног друштва у 
процес доношења прописа - писмено и усмено; вештине 
комуникације и мотивације за рад - усмено.

2. Радно место за информационе 
и комуникационе технологије, 

информатичку подршку и безбедност - 
звање самостални саветник

Група за финансијско-рачуноводствене 
послове и финансијско праћење 
међународних пројеката, Сектор 

за правне и финансијске послове и 
управљање људским ресурсима

1 извршилац

Опис послова: учествује у пројектовању, развија и 
одржава базе података и апликативни софтвер неопхо-
дан за рад запослених у Секретаријату; развија систем 
за несметан и квалитетан проток информација између 

унутрашњих јединица; прати и анализира ефикасност и 
рационалност коришћења рачунарске опреме и предла-
же мере за унапређење коришћења исте; прати и при-
мењује нове верзије оперативног система и програма и 
пружа упутства и потребну стручну помоћ запосленима 
у Секретаријату; прати примену информационих техно-
логија у погледу заштите података и предлаже мере за 
унапређење постојећих и увођење нових софтверских 
решења који се користе у Секретаријату; сарађује са 
Канцеларијом за ИТ и електронску управу и другим орга-
нима и организацијама у циљу обезбеђења несметаног и 
ефикасног рада рачунарске опреме и коришћења програ-
ма и апликација потребних за рад запослених у Секре-
таријату; учествује у планирању и спровођењу поступака 
јавних набавки рачунарске опреме и софтвера, прати реа-
лизацију уговора и сарађује са овлашћеним сервисерима; 
учествује у дизајнирању и одржавању веб-сајта Секрета-
ријата; обавља и друге послове по налогу руководиоца 
Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља тех-
ничко-технолошких или природно-математичких наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету; најмање пет година радног искуства 
у струци; положен државни стручни испит; познавање 
енглеског језика; знање рада на рачунару. 

У изборном поступку проверавају се: знање рада у 
оперативним системима (windows, linux), знање мрежних 
протокола, комуникационе и сигурносне опреме (LAN, 
WAN, wireless, ESX) и знање Web дизајна (PHP и MySQL) 
- практичним радом и усмено, познавање Закона о инфор-
мационој безбедности, Закона о електронској управи и 
Смерница за израду веб презентација- усмено, вештине 
комуникације - усмено. 

III Место рада: Влајковићева 10, Београд

IV Општи услови које сваки кандидат мора да 
испуни: држављанство Републике Србије, да учеснику 
на конкурсу раније није престајао радни однос у држав-
ним органима због теже повреде радне дужности из рад-
ног односа и да није осуђиван на казну затвора од нај-
мање шест месеци.

V Докази који се прилажу уз пријаву на јавни кон-
курс:
1. пријава на конкурс са контакт адресом и бројем теле-
фона;
2. биографија са наводима о досадашњем радном 
искуству;
3. оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству;
4. оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених; 
5. оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема;
6. оригинал или оверена фотокопија доказа о најмање  
пет година радног искуства у струци потврде, решења и 
други акти из којих се може утврдити на којим послови-
ма, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено 
радно искуство у струци);
7. оригинал или оверена фотокопија уверења о положе-
ном државном стручном испиту за рад у државним орга-
нима, односно правосудном испиту; (лица са положеним 
правосудним испитом уместо уверења о положеном 
стручном испиту за рад у државним органима достављају 
оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном 
правосудном испиту;
8. оригинал или оверена копија доказа о познавању 
енглеског језика сертификат или други документ; (сер-
тификати, дипломе, потврде о положеном испиту на сту-
дијама, потврде о завршеној обуци);
9. за радно место 1 - оригинал или оверена копија дока-
за о познавању рада на рачунару (сертификати, дипло-
ме, потврде о положеном испиту на студијама, потврде о 
завршеној обуци).

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

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

Законом о општем управном поступку („Службени гласник 
РС”, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су орга-
ни у обавези да по службеној дужности, када је то неоп-
ходно за одлучивање, у складу са законским роковима, 
бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају 
личне податке о чињеницама садржаним у службеним 
евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће 
податке прибавити сама.

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни кон-
курс, а о којем се води службена евиденција су: 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рође-
них и уверење о положеном државном стручном испиту 
за рад у државним органима/уверење о положеном пра-
восудном испиту.

Учесник конкурса може да се изјасни о томе да орган по 
службеној дужности прибави доказ о положеном струч-
ном испиту за рад у државним органима од надлежног 
министарства или да ће сам прибавити наведени доказ у 
прописаном року.

Уколико се учесник конкурса определи да орган приба-
ви по службеној дужности наведени доказ, дужан је да 
се писмено изјасни о давању сагласности за коришћење 
личних података у сврху прикупљања података о наве-
деном доказу и да уз пријаву на јавни конкурс достави и 
изјаву о томе (пример изјаве I).

Уколико се учесник конкурса определи да ће сам приба-
вити наведени доказ, дужан је да се писмено о томе изјас-
ни и да уз пријаву на јавни конкурс достави и изјаву о 
томе (пример изјаве II).

Примери изјава се налазе на веб-страници Службе за упра-
вљање кадровима.

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

VI Рок за подношење пријаве на јавни конкурс: 
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 дана и 
почиње да тече наредног дана од дана објављивања у 
периодичном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање. 
VII Лице које је задужено за давање обавештења 
о јавном конкурсу: Mарија Митровић, тел:011/3346-436.

VIII Aдреса на коју се подноси пријава на конкурс: 
Републички секретаријат за јавне политике, Немањина 
22-26, Београд, са назнаком: „За јавни конкурс”.

IX Трајање радног односа: Радни однос се заснива 
на неодређено време . Кандидати који први пут засни-
вају радни однос у државном органу подлежу пробном 
раду у трајању од шест месеци. Кандидати без положеног 
државног стручног испита примају се на рад под условом 
да тај испит положе до окончања пробног рада.

X Провера оспособљености, знања и вештина кан-
дидата у изборном поступку: Са кандидатима чије су 
пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
уз које су приложени сви потребни докази и који испуња-
вају услове за оглашено радно место, назначене вештине 
и знања биће провераване у просторијама Републичког 
секретаријата за јавне политике, Београд, Влајковићева 
10 и Палате „Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла 
Пупина 2, у периоду почев од 14. јануара 2019. године. O 
тачном термину провере знања и вештина, кандидати ће 
бити обавештени телефонским путем или електронском 
поштом.

НАПОМЕНЕ: Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној 
код јавног бележника, односно у општини или у суду, биће 
одбачене.
Овај оглас објављен је на интернет презентацији Републич-
ког секретаријата за јавне политике и интернет презента-
цији Службе за управљање кадровима, на порталу еУправе, 
на огласној табли, интернет презентацији и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање.

Администрација и управа

Посао се не чека, 
посао се тражи
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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 гласник 
РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 
67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), 
члана 17 став 2 и члана 20 Уредбе о спровођењу интерног 
и јавног конкурса за попуњавање радних места у држав-
ним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пре-
чишћени текст и 109/09), Служба за управљање кадро-
вима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњава положај: Управa за зајед-
ничке послове републичких органа, Београд

Положај који се попуњава:

Помоћник директора - руководилац 
Сектора за правне и административне 

послове
у Управи за заједничке послове 

републичких органа - положај у петој 
групи

Опис послова: руководи, планира, усмерава и надзи-
ре рад запослених у Сектору; учествује у изради нацрта 
и предлога општих аката Управе; стара се о припреми 
нацрта и предлога општих аката из делокруга Сектора; 
стара се о правилном и законитом спровођењу поступака 
јавних набавки; прати и анализира рад унутрашњих једи-
ница у Сектору и предлаже мере унапређења рада Сек-
тора; стара се о правилном спровођењу прописа којима 
су регулисане све области функције управљања људским 
ресурсима; обавља послове који се односе на доступност 
информација од јавног значаја и обавља друге послове по 
налогу директора Управе.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит, најмање девет година радног искуства у 
струци; 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 правне и администра-
тивне послове у Управи за заједничке послове републич-
ких органа; стручна оспособљеност за рад на положају и 
вештина комуникације - увидом у податке из пријаве и 
разговором; вештина аналитичког резоновања и логич-
ког закључивања, организационе способности и вештина 
руковођења - посредно, путем стандардизованих тестова.

Трајање рада на положају и место рада: Рад на 
положају траје пет година, а место рада је Београд, 
Немањина 22-26.

Рок за подношење пријаве на конкурс: 8 дана. Рок 
почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс 
оглашен у периодичном издању огласа Националне служ-
бе 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 искуства с 
кратким описом послова на којима је кандидат радио до 
подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим 
пословима, податке о стручном усавршавању и податке о 
посебним областима знања. Пријава на конкурс мора бити 
својеручно потписана. 

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни кон-
курс: уверењe о држављанству; извод из матичне књиге 
рођених; диплома о стручној спреми; уверење о положе-
ном државном стручном испиту за рад у државним орга-
нима (лица са положеним правосудним испитом уместо 

уверења о положеном државном стручном 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 пословима, са којом стручном спремом и 
у ком периоду је стечено радно искуство).

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 упра-
вљање 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 пис-
му који је у службеној употреби, тако да се уз исправу 
састављену на страном језику прилаже прописани оверен 
превод на српски језик.

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

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

Документи о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција су: уверење о држављанству; извод 
из матичне књиге рођених; уверење о положеном држав-
ном стручном испиту за рад у државним органима, однос-
но 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 управљање 
кадровима.

Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Вла-
да, Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Бео-
град, 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 конкур-
су, у периоду од 10 до 12 часова: Дуња Даниловић, 
тел. 011/31-30-969, Служба за управљање кадровима.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису прило-
жени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији 
овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и 
општинама у којима нису именовани јавни бележници, 
приложени докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них 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 упра-
вама.

Овај оглас објављује се на интернет страници Управе за 
заједничке послове републичких органа, на интернет стра-
ници Службе за управљање кадровима, на порталу еУпра-
ве, 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 је предмет овог конкурса.

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

ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД 
У БЕОГРАДУ

11070 Нови Београд
Булевар Михаила Пупина 16

тел. 011/201-83-58

Судијски сарадник у звању саветника - 
државни службеник

2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање из научне области 
правне науке на студијама другог степена (диплом-
ске академске студије - мастер, специјалистичке ака-
демске студије, специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
4 године, положен правосудни испит, познавање рада 
на рачунару, држављанство Републике Србије, да 
учеснику конкурса раније није престајао радни однос 
у државном органу због теже повреде радне дужности 
из радног односа, да није осуђиван на казну затвора 
од најмање 6 месеци, познавање прописа из области 
организације и рада суда: Закон о уређењу судо-
ва, Закон о седиштима и подручјима судова и јавних 
тужилаштава, Закон о судијама, Закон о облигацио-
ним односима, Закон о парничном поступку, Законик 
о кривичном поступку, Кривични законик, Породич-
ни закон, Закон о извршењу и обезбеђењу (провера 
кроз усмени разговор са учесницима јавног конкурса), 
познавање рада на рачунару (провера практичним 
радом на рачунару), вештина комуникације, логич-
ког и аналитичког резоновања, елоквенције и опште 
културе (провера кроз усмени разговор са учесницима 
јавног конкурса).

ОСТАЛО: Учесници јавног конкурса достављају потпи-
сану пријаву са назначеним радним местом за које учес-
ник конкурише, биографију, адресу пребивалишта, број 
контакт телефона, оригинал или оверену фотокопију 
дипломе којом се потврђује стручна спрема, оригинал 
или оверену фотокопију уверења о положеном право-
судном испиту, оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству Републике Србије, оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, 
уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван 
(не старије од 6 месеци), попуњену и потписану изјаву 
у којој се кандидат опредељује да ли ће Трећи основ-
ни суд у Београду прибавити податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција (Образац бр. 1) 
или ће то кандидат учинити сам (Образац бр. 2). Доку-
мента о чињеницама о којима се води службена еви-
денција су: уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о положеном државном испи-
ту и уверење да кандидат није осуђиван. Обрасце бр. 1 
и бр. 2 могуће је преузети на интернет страници Трећег 
основног суда у Београду www.treci.os.sud.rs/index.php/
javni-konkursi. Државни службеник који се пријављује 
на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и 
извода из матичне књиге рођених подноси решење 
о распоређивању или премештају на радно место у 
органу у коме ради или решење да је нераспоређен. 
Пријаве са потребним доказима подносе се на шалтеру 
пријема Трећег основног суда у Београду на наведеној 
адреси или поштом са назнаком „За конкурс“, у року од 
15 дана од дана објављивања конкурса.

Администрација и управа

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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КИКИНДА

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

На основу члана 54 Закона о државним службеницима 
(“Службени гласник РС” број 79/05, 81/05 - испр., 83/05 - 
испр., 64/07, 67/07 - испр., 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), 
члана 17 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкур-
са за попуњавање радних места у државним органима 
(„Службени гласник РС”, број 41/07 - пречишћен текст и 
109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за 
ново запошљавање и додатно радно ангажовање код 
корисника јавних средстава 51 број: 112-5101/2018 од 
31.05.2018. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радно место попуњава: Управа за 
ветерину, Омладинских бригада 1, Нови Београд 

II Радно место које се попуњава:

1. Радно место ветеринарски инспектор 
за контролу безбедности и квалитета 

хране и споредних производа 
животињског порекла, у звању саветник
Одсек ветеринарске инспекције Кикинда, 

са местом рада у Кикинди, Одељење 
ветеринарске инспекције у Управи за 

ветерину
1 извршилац

Опис послова: врши ветеринарско-санитарну контро-
лу хране и производа животињског порекла и споредних 
производа животињског порекла у објектима регистро-
ваним за унутрашњи промет; узима узорке производа и 
хране животињског порекла ради испитивања здравс-
твене исправности и квалитета по плану и мониторингу; 
врши сертификацију пошиљака за извоз; врши инспек-
цијски надзор и утврђивање испуњености ветеринарско 
санитарних услова у објектима за производњу и промет 
хране животињског порекла; контролише примену плана 
НССР, GHP, GMP; врши контролу документациje: обрачуна 
накнада за извршене ветеринарско-санитарне прегледе 
пошиљки у производњи и унутрашњем промету; обавља 
и друге послове по налогу руководиоца Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
ветеринарске науке на интегрисаним академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, радно искуство у 
струци од најмање 3 године, положен државни стручни 
испит, знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
прописа који регулишу област ветеринарске делатности 
и јавног ветеринарског здравља, безбедности хране и 
здравствене заштите и добробити животиња - провера-
ваће се усмено; познавање прописа који регулишу област 
инспекцијског надзора -  провераваће се усмено; позна-
вање Закона о општем управном поступку - провераваће 
се усмено; знање рада на рачунару - провераваће се 
практичним радом на рачунару; вештина комуникације - 
провераваће се усмено.

Место рада: Кикинда, Трг српских доборовољаца 11

III Aдреса на коју се подносе пријаве за конкурс: 
поштом на адресу Министарства пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде, Немањина 22-26, 11000 Београд, 
са назнаком: „За јавни конкурс”. Лична достава пријава 
могућа је на писарници Управе за заједничке послове 
републичких органа на адреси Немањина 22-26, 11000 
Београд.

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

V Лице задужено за давање обавештења о кон-
курсу: Љиљана Аларгић и Светлана Трпковић, телефон: 
011/3621-958.

VI Општи услови за запослење за наведено радно 
место: држављанство Републике Србије; да је учесник 
конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није 
престао радни однос због теже повреде дужности из рад-
ног односа и да није осуђиван на казну затвора у трајању 
од најмање шест месеци.

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

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

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које 
су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, 
односно општинскоj управи. Фотокопије докумената које 
нису оверене од надлежног органа неће се разматрати.

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

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016) прописа-
но 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 одлучи-
вање, осим ако странка изричито изјави да ће те подат-
ке прибавити сама. Потребно је да кандидат попуни 
изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, 
да орган прибави податке о којима се води службена 
евиденција или да ће то кандидат чинити сам. Наведену 
изјаву је могуће преузети на web страници Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде www.minpolj.
gov.rs, у делу „Конкурси“. Попуњену изјаву је неопходно 
доставити уз напред наведене доказе како би орган могао 
даље да поступа.

VIII Место, дан и време када ће се спровести 
изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су 
приложени сви потребни докази и који испуњавају услове 
за оглашена радна места, провера стручних оспособље-
ности, знања и вештина у изборном поступку обавиће се 
у просторијама Палате „Србија“, Нови Београд, Булевар 
Михајла Пупина 2 (источно крило) и у просторијама Упра-
ве за ветерину, Омладинских бригада 1, Нови Београд, 
почев од 20.01.2019. године, o чему ће учесници конкурса 
бити обавештени електронском поштом или путем теле-
грама или телефонским путем, на контакте које су навели 
у пријави.

Напомене: За наведено радно место радни однос се 
заснива на неодређено време. Кандидати који први пут 
заснивају радни однос у државном органу, подлежу проб-
ном раду у трајању од 6 месеци. Кандидати без поло-
женог државног стручног испита, примају се на рад под 
условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

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

Кандидати који конкуришу на више радних места подносе 
појединачне пријаве за свако радно место на које конку-
ришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили 
тражене доказе.

Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у 
оригиналу или овереној фотокопији, као и непотпуне, 
неблаговремене, недопуштене и неразумљиве пријаве, 
биће одбачене.

Овај оглас објављује се на огласној табли и веб-страници 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривре-
де www.minpolj.gov.rs, веб-страници Управе за ветерину, 
веб-страници Службе за управљање кадровима www.suk.
gov.rs, где се може погледати опис послова радног места, 
на порталу еУправе, и на веб-страници и у периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање. 

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

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ ИРИГ

22406 Ириг, Рибарски трг 16
тел. 022/465-633

Референт за правне, кадровске и 
административне послове

на одређено време до повратка раднице 
са породиљског одсуства и одсуства са 

рада ради неге детета 

УСЛОВИ: да је држављанин Републике Србије; да је 
физички и психички способан за обављање послова рад-
ног места на које се пријављује; да против кандидата није 
покренут кривични поступак за кривично дело за које 
је предвиђена казна затвора. Посебни услови: средња 
стручна спрема туристичког или економског усмерења; 
знање енглеског језика; радно искуство 3 године рада у 
струци; познавање рада на рачунару. 

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву са радном биографијом 
(својеручно потписана, у којој је назначена адреса стано-
вања и контакт телефон), прилаже оверене копије сле-
дећих докумената: уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци); уверење да се против кандидата не води 
кривични поступак (не старије од 3 месеца) издато код 
надлежног суда; диплому или уверење о дипломирању; 
доказ о радном искуству (потврда, решење и други акти 
којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и 
са којом стручном спремом је стечено радно искуство). 
Напомена: изабрани кандидат ће бити дужан да достави 
лекарско уверење о здравственој способности пре сту-
пања на рад. Пријаве са доказима о испуњавању услова 
подносе се у року од 8 дана од дана објављивања огласа, 
на адресу: Туристичка организација општине Ириг, 22406 
Ириг, Рибарски трг 16 или лично на адресу: Карађорђе-
ва бб, Врдник. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране.

Администрација и управа 

Посао се не чека, посао се тражи
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Трговина и услуге

                        Трговина и услуге

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ
„ВАТРОТЕХНА“ ДОО

Звездара
Београд, Јованке Радаковић 52а

Сервисер противпожарних апарата

УСЛОВИ: КВ, III или IV степен стручне спреме (електро-
механичар, електротехничар електромеханике, сва оста-
ла занимања електроструке); возачка дозвола Б катего-
рије; потребно је да лице поседује уверење о положеном 
стручном испиту из области заштите од пожара; радно 
искуство: небитно. Кандидати могу конкурисати пози-
вањем на телефон 011/343-6982. Контакт особа је Ненад 
Маринковић. Рок за пријављивање на конкурс је 30 дана.

АУТО-СЕРВИС И ТРГОВИНА НА
ВЕЛИКО И МАЛО „СТОЈАНОВИЋ“

26000 Панчево, Иве Курјачког 22

Магационер, продавац
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: Јављање кандидата на телефон: 063/351-979.

ТРГОВИНСКА РАДЊА
ВОЋАРА МИИ - КАЧАРЕВО 

26212 Качарево, Србијанска 32 

Продавац
у продавници мешовите хране

УСЛОВИ: посебна знања и вештине: oсновна информа-
тичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook). Рад у 
сменама. Слење пријава поштом на горенаведену адресу, 
имејлом: vocaramii1994@gmail.com, јављање кандидата на 
телефон: 066/6036-666.

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
„GOODHOUSE“ DOO

БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД)
11070 Нови Београд

Милутина Миланковића 132
тел. 060/3040-769

e-mail: office@goodhouse.rs

Одржавање хигијене на објектима ЈП 
Поште Србије

за рад у објектима ЈП Поште Србије 
- Мачванска Митровица и Лаћарак, 
привремени и повремени послови

2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, без обзира на радно 
искуство. Јављање на контакт телефоне: 060/304-0769 и 
011/613-0030, Светлана Митровић.

ТП „ЧЕЛИК“ АД
11000 Београд, Карађорђева 6

тел. 064/8108-435

Собарица
на одређено време, за рад у „Jump Inn“ 

хотелу

УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме; енглески 
језик - почетни ниво. Кандидати треба да се јаве на наве-
дени број телефона: 064/8108-435. Рок за пријављивање 
17.01.2019. године.

„МЕТРО МАРКЕР“ ДОО
11080 Земун, Угриновачки пут 106

тел. 063/540-281
e-mail: posao.marker@gmail.com

Рачуновођа
на одређено време

Одговорност и задужења: рачуноводствено евиденти-
рање улазне и излазне документације и насталих послов-
них промена; израда обрачуна ПДВ-а, обрачуна зарада, 
евидентирање основних средстава; припрема и вођење 
евиденција које се односе на пословање са новчаним 
средствима и плаћање; контрола исправности пословне 
документације и архивирање документације; праћење 
законских прописа везаних за рачуноводство; свакоднев-
ни контакт и сарадња са главним књиговођом фирме.

УСЛОВИ: ССС/ВСС; познавање рада на рачунару; ана-
литичност, прецизност и посвећеност у обављању сва-
кодневних задатака.

ОСТАЛО: стални радни однос; радно време 08-16 часова; 
сигурна зарада са могућношћу напредовања; рад у пози-
тивном и динамичном окружењу. Пријаве кандидати тре-
ба да пошаљу на e-mail: posao.marker@gmail.com. Контакт 
особа: Марко Бурсаћ, 063/540-281.

САВА ЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ
АДО БЕОГРАД

11000 Београд - Савски венац
Булевар војводе Мишића

тел. 063/643-688
e-mail: ana.stevanovic@sava-zivot.rs

Саветник у продаји животног осигурања
на одређено време 1 месец (могућност 

заснивања радног односа на неодређено 
време)

2 извршиоца

УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме, без обзира на 
занимање; радно искуство није неопходно; основно 
познавање рада на рачунару; пожељна возачка дозво-
ла Б категорије; теренски рад - место рада: Крагујевац, 
Топола, Аранђеловац, Рача, Кнић, Баточина, Лапово. Кан-
дидати своју радну биографију могу доставити на e-mail 
адресу: ana.stevanovic@sava-zivot.rs или могу позвати на 
контакт телефон: 063/643-688, лице за контакт Ана Сте-
вановић. Рок за пријаву је 17.01.2019.

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, Панче-
во - 15, Нови Сад - 15, Бечеј - 5, Стара Пазова - 5, Смеде-
рево - 20

УСЛОВИ: образовање и радно искуство нису битни. Обез-
беђен превоз до Београда за лица из Панчева, Смедере-
ва и Младеновца; послодавац организује седмодневну 
плаћену обуку за дато радно место; рад у сменама; ноћни 
рад. Трајање конкурса: до попуне. Лице за контакт: Сла-
вица Новитовић. Кандидати могу да се јаве на горенаве-
дени број телефона. 

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), дипло-
мирани машински инжењер/мастер инжењер машинства 
(VII/1 степен стручне спреме), без обзира на смер, са рад-
ним искуством у ауто-индустрији; машински инжењер (VI/1 
степен стручне спреме), инжењер машинства (VI/2 степен 
стручне спреме), дипломирани машински инжењер/мас-
тер инжењер машинства (VII/1 степен стручне спреме) за 
моторна возила или возила са унутрашњим сагоревањем; 
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-механичар; IV 
степен стручне спреме, сервисни ауто-механичар; радно 
искуство 36 месеци; возачка дозвола Б категорије. 

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

„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 искуство: 3 
месецa на наведеним пословима.

Пеглер
10 извршилаца

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

Шивач (женске гардеробе)
10 извршилаца

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

ОСТАЛО: место рада: Умчари (Гроцка). Рок трајања кон-
курса: до попуне. Кандидати могу да се јаве на телефон: 
065/8700-101, особа за контакт Јелена Пековић или да 
се јаве на адресу послодавца: Умчари, 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; радно иску-
ство: небитно. Рад у сменама, обезбеђен смештај, исхра-
на и превоз. Рок трајања конкурса: до попуне. Кандидати 
могу да се јаве на горенаведене телефоне особи за кон-
такт Јелени Јањић. 

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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„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; радно 
искуство: минимум 12 месеци.

Помоћни кувар
пробни рад 1 месец

2 извршиоца

УСЛОВИ: II степен стручне спреме; радно искуство: мини-
мум 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. Кандидати 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 искуство oд 
најмање 6 месеци. Обезбеђена исхрана. Рок трајања кон-
курса: до попуне радног места. Кандидати 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 искуство: 
6 месеци. Трајање конкурса: до попуне. Лице за контакт: 
Ненад Бојовић. Кандидати могу контактирати послодав-
ца путем телефона или доставити 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 купа-
ца; директно комуницира са купцима/добављачима; врши 
разјашњавање/усаглашавање захтева купца по радним 
налозима; евидентира радне налоге и врши обраду стања 
радних налога; проверава и усаглашава комплетност рад-
них налога са магационерима; шаље извештај о комплет-
ности радних налога купцу; прави планове производње 
по радним јединицама и кооперантима; ради и доставља 
техничко/технолошку документацију за процес произ-
водње; прати производњу и води рачуна о реализацији 

плана; води евиденцију свих неусаглашености добијених 
од стране купаца (рекламације, примедбе, сугестије); пра-
ви извештај о неусаглашености тканине, репроматерија-
ла и слично, шаље рекламације добављачима и учест-
вује у решавању рекламација од стране купаца; врши 
набавку канцеларијског и другог потрошног материјала; 
евидентира и плаћа доспеле рачуне/обавезе; обрачуна-
ва 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 квали-
тетом; обавља и друге послове по налогу и упутствима 
непосредног руководиоца.

УСЛОВИ: VII, VI степен стручне спреме; област економије 
и менаџмента и факултет организационих наука; радно 
искуство: небитно; рад на рачунару - виши ниво - МS 
Office пакет, Интернет; немачки језик - виши ниво. Обез-
беђен смештај и превоз од смештаја до посла. Трајање 
конкурса: до попуне. Пријаве слати имејлом, за евентуал-
не додатне информације јавити се на телефон послодав-
ца, 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 зани-
мање и радно искуство.

Конобар
за рад у Суботици

10 извршилаца

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

Кувар
за рад у Суботици

10 извршилаца

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

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

МАЈСТОР У КУЋИ
18000 Ниш, Сомборска 19

Водоинсталатер - сервисер

УСЛОВИ: Потребно је радно искуство на пословима водо-
инсталатера. Кандидати могу да дођу лично, на адресу: 
Улица Бранка Миљковића 104, од 9 до 10 часова. Додатне 
инфрмације на телефон: 063/8458-443.

„ОЛИМПИАС СРБ“ ДОО 
18000 Ниш, Пантелејска 58

Референт организације производње

Опис посла: Контролише напредак производње радних 
налога, за сваку појединачну фазу; уноси податке у инфор-
матички софтвер које се односе на сваку измену коју радни 
налози претрпе; проверава да ли се поштују крајњи датуми 
испоруке према матичној фирми; контактира кооперан-
те или интерне службе и истима шаље информације које 
се односе на радне налоге (нпр. датуми испоруке, произ-
водне фазе које треба применити); управљање додацима 
за одећу и њиховим залихама; усаглашавање информација 
са службом контроле квалитета и хронотехнике, а које се 
односе на реализацију, прихватање или одбијање израде 
над одевним предметима коју обављају кооперанти или 
интерне службе; израда извештаја о производњи; припре-
ма неопходне документације за управљање производњом; 
организација и архивирање производне документације; 
пружање подршке старијим референтима.

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме, економис-
та, инжењер информатике, индустријски менаџер и сл.; 
радно искуство: небитно; напредно знање Microsoft Office 
пакета; енглески језик средњи ниво познавања, ита-
лијански језик - пожељно познавање. Кандидати могу да 
пошаљу своју радну биографију послодавцу поштом или 
путем имејла: prijava.serbia@olimpias.com или да оставе 
своју биографију служби обезбеђења на капији фабрике. 
Трајање конкурса: 20.01.2019.

„ОЛИМПИАС СРБ“ ДОО
18000 Ниш, Пантелејска 58

Референт за опште и царинске послове

Опис посла: контролисање цена услуга према коопе-
рантима; припрема и сравњивање стања за извештаје; 
израда књиговодствених извештаја по потреби посло-
вања; праћење и правилна књиговодствена евиденција 
робно-материјалних промена и стања залиха по радном 
налогу и по кооперанту; праћење и евиденција обаве-
за према кооперантима за извршене услуге и редовно 
месечно усклађивање; праћење и правилна књиговод-
ствена евиденција свих трошкова од репроматеријала 
до извоза производа; сачињавање извозне фактуре, као 
и све остале пратеће документације; књижење увозних 
фактура; архивирање, печатирање и потписивање доку-
ментације. 

УСЛОВИ: IV или VI степен стручне спреме, смер еконо-
мија; радно искуство у царинском пословању, пожељ-
но да се кандидат бавио извозом; знање Microsoft Office 
пакета; италијански језик - пожељно познавање. Канди-
дати могу да пошаљу своју радну биографију послодавцу 
поштом или путем имејла: prijava.serbia@olimpias.com или 
да оставе своју биографију служби обезбеђења на капији 
фабрике. Трајање конкурса: 20.01.2019.

ТЕХНО П.С. ПРОМЕТ ДОО
Београд - Земун, Загорска 10а

тел. 011/3166-515

Пословођа продајног места Пожега

УСЛОВИ: од IV до VII/1 степена стручне спреме економ-
ског, машинског и саобраћајног смера, способност руо-
вођења и извршења плана продаје, добра комуникација 
са купцима и запосленим лицима; пожељно познавање: 
комерцијалних послова, продаје робе у велепродаји и 
малопродаји, робе и делова из асортимана продавца 
(резервни делови за теретна моторна возила), тржишта, 
познавање енглеског језика поседовање возачке дозво-
ле Б категорије, завршена основна информатичка обука 
(Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook), пожељно радно 
искуство на истим позицијама. Слање пријава не e-mail: 
racunovodstvo@tehnopspromet.co.rs. Контакт телефон: 
011/316-6515, Сања Радојковић.

METRO CASH & CARRRY DOO
Ауто-пут за Нови Сад 120

Београд - Земун
тел. 034/307-904

e-mail: a.stevanovic@metro.rs

Продавац на терену - комерцијалиста
на одређено време од 6 месеци, са 

местом рада у Ужицу 

УСЛОВИ: од IV до VII степена стручне спреме, продавац, 
комерцијалиста, потребно је поседовање возачке дозво-
ле Б категорије, завршена основна информатичка обука 
(Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook), енглески језик 
- почетни ниво. Контакт особа: Александра Стевановић, 
тел. 034/307-904. Конкурс је отворен до попуне.

Трговина и услуге

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места
за рад у СР Немачкој

Послодавац: APIT GmbH, Франкфурт, СР Немачка

Асистент на пословима за здравствену 
негу

место рада: СР Немачка, Франкфурт, на 
неодређено време (уговор о раду је прво 

на годину дана због визног режима и 
радне дозволе, а након нострификације 

се наставља)
10 извршилаца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - општи 
смер: медицински техничар, медицинска сестра; положен 
стручни испит за медицинске раднике, обавезно знање 
немачког језика, Б1 ниво према Европском референтном 
оквиру; пожељно је да кандидати имају радног искуства у 
струци.

ОСТАЛО: висина бруто зараде до нострификације дипло-
ме износи минимум 2.000 евра (бруто), плус додаци за рад 
ноћу, недељом и празницима; радници су од првог дана 
социјално осигурани; трошкове превоза од Србије до СР 
Немачке сноси запослени; трошкове издавања радне доз-
воле/визе сноси запослени; послодавац обезбеђује смештај 
под повољним условима, односно пружа подршку у прона-
лажењу истог, а трошкове смештаја сноси запослени.

Потребна документација: радна биографија/CV на 
немачком језику у Еуропас формату; диплома завршене 
школе - фотокопија (преведена на немачки језик и ове-
рена од стране судског преводиоца); уверење о положе-
ном стручном испиту за медицинске раднике - фотокопија 
(преведена на немачки језик и оверена од стране суд-
ског преводиоца); сертификат о стеченом знању немач-
ког језика - Б1 (Gothe institut, TELC). Наведена документа 
доставити на српском језику.

Начин конкурисања: Кандидати који су евидентирани 
као незапослена лица у Националној служби за запошља-
вање, потребна документа достављају филијали НСЗ у 
којој су пријављени, лично или поштом, на адресу филија-
ле, са назнаком „За конкурс: Асистент за здравствену негу 
- APIT GmbH, Франкфурт, СР Немачка“. Кандидати који 
нису евидентирани као незапослена лица у Националној 
служби за запошљавање потребна документа достављају 
поштом, на адресу: Национална служба за запошљавање, 
Филијала за град Београд, Миграциони сервисни центар, 
Косте Абрашевића 10, са назнаком „За конкурс „Асистент 
за здравствену негу - APIT GmbH, Франкфурт, СР Немач-
ка“.

Детаљне информације о условима рада кандидати ће 
добити на разговору са послодавцем. О месту и термину 
одржавања разговора биће обавештени путем телефона 
или имејлом кандидати који уђу у ужи избор. Непотпуна 
документација неће бити разматрана.

За додатне информације о овом конкурсу, канди-
дати 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 Београд, Косте Абрашевића 10

тел. 011/2416-836, 064/8107-046

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

тел. 018/501-231

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. 020/33-00-47

Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33

тел. 037/41-25-31

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

тел. 036/30-20-70

Миграциони сервисни центар Бор
НСЗ, Филијала Бор, 7. јули 29
тел. 030/45-31-21, 45-31-23

Рок трајања конкурса: 25.01.2019. године.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
БУЈАНОВАЧКА БАЊА

17520 Бујановац
тел. 017/7651-292

Доктор медицине

УСЛОВИ: положен стручни испит и лиценца за рад. 
Лиценца за рад се не захтева за кандидате који први 
пут заснивају радни однос. Уз пријаву кандидати су оба-
везни да доставе: CV - кратку биографију са назначеном 
адресом становања и контакт телефоном; оверену копију 
дипломе о завршеном факултету - школи; оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту; уверење 
о положеном специјалистичком испиту; лиценцу за рад; 
извод из матичне књиге рођених - фотокопија. Рок за 
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Пријаву доставити у затвореној 
коверти, са назнаком „За оглас“, на адресу: Специјална 
болница за рехабилитацију Бујановац, Бујановачка бања, 
17520 Бујановац. Кандидати могу бити позвани на раз-
говор ради пружања додатних података који могу бити 
важни за одлуку о пријему. Кандидати ће бити обавеште-
ни о избору у року који неће бити дужи од 30 дана. Оглас 
је објављен и на веб-сајту Министарства здравља Репу-
блике Србије. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ“

Домар - ложач
привремени и повремени послови, место 

рада: ГО Палилула

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, радно иску-
ство небитно; возачка дозвола Б категорије, сертификат 
за руковаоца котловима. Рад у сменама, радно место са 
повећаним ризиком. Трајање конкурса: до попуне. Начин 
конкурисања: директно јављање кандидата на адресу: 
Дом здравља „Милутин Ивковић“, Кнез Данилова 16, 
од 07 до 15 часова (Техничка служба) или телефоном: 
011/3220-607, лице за контакт: Милена Паравац.

MILLENIUM MEDIC
ПОЛИКЛИНИКА

11000 Београд, Молерова 11
тел: 011/2447-447

Лаборант
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме; виши меди-
цинско-лабораторијски техничар или медицинско-ла-
бораторијски техничар; основна информатичка обу-
ка; стручни испит. Кандидати треба да пошаљу CV na 
e-mail: poliklinika@milleniummedic.rs. Рок за пријављивање 
14.01.2019. године.

ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА
СА СТАЦИОНАРОМ

15320 Љубовија, Војводе Мишића 58

Докотор медицине
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове 
прописане законом као и следеће посебне услове: висо-
ко образовање, 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 висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; стручни 
испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у 
звању доктор медицине.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на оглас подносе у ори-
гиналу или овереној фотокопији следећа документа: 
диплому о завршеном факултету (медицински факултет); 
уверење о положеном стручном испиту; дозволу за рад 
- лиценцу издата од надлежне коморе, решење о упису 
у именик коморе; уверење о држављанству РС; извод из 
матичне књиге рођених; кратку биографију, са адресом, 
контакт телефоном. Кандидати могу бити позвани на раз-
говор ради пружања додатних података која могу бити 
важна за одлуку о пријему. Кандидат који заснује радни 
однос дужан је да достави лекарско уверење као доказ о 
здравственој спсобности за посао за који се прима. Прија-
ве се подносе поштом или лично на адресу установе, у 
року од 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-215

Доктор медицине специјалиста 
радиологије са ултразвучном 

дијагностиком
на одређено време због повећаног обима 

посла, а најдуже до 12 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, положен специја-
листички испит из радиологије са ултразвучном дијаг-
ностиком, важећа лиценца. Кандидати уз пријаву треба 
да доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о 
завршеном медицинском факултету, уверење о положе-
ном специјалистичком испиту, важећу лиценцу, лекарско 
уверење, биографију са адресом и контакт телефоном. 
Пријаве доставити лично или поштом на горенаведену 
адресу, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране.

Медицинска сестра - техничар
на одређено време због повећаног обима 

посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра - 
техничар са положеним стручним испитом.

Струковни терапеут
на одређено време због повећаног обима 

посла

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, струковни терапеут 
са положеним стручним испитом.

ОСТАЛО: Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: 
оверен препис/фотокопију дипломе о завршеној средњој 
медицинској школи, оверен препис/фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, уверење Националне 
службе за запошљавање о дужини чекања на запослење, 
доказ о радном искуству у струци, након положеног струч-
ног испита на пословима пружања здравствене заштите 
(фотокопија радне књижице или потврда послодавца); 
биографију са адресом и контакт телефоном. Пријаве 
доставити лично или поштом на горенаведену адресу, 
са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разма-
тране.

Директор Службе за економско-
финансијске послове

за рад у Служби за економско-
финансијске послове, на одређено време 

до повратка одсутног запосленог са 
неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме економског смера; 
радно искуство на финансијско-економским пословима: 5 
година. Кандидати уз пријаву треба да доставе: оверен 
препис/фотокопију дипломе о завршеном економском 
факултету, потврду о радном искуству, биографију са 
адресом и контакт телефоном. Пријаве доставити лично 
или поштом на горенаведену адресу, са назнаком „Прија-
ва на оглас за пријем у радни однос“. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити разматране.

Медицина
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ДОМ ЗДРАВЉА КУЧЕВО
12240 Кучево, Жике Поповића 48

1) Доктор медицине
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа 
утврђених Законом, кандидат мора да испуњава и следеће 
услове: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине, поло-
жен стручни испит за звање доктор медицине и поседовање 
лиценце или решења о упису у комору. Потребна докумен-
тација: пријава на конкурс са биографијом, оверена фото-
копија дипломе о завршеној школи, оверена фотокопија 
уверења о положеном стручном испиту, оверена фотокопија 
лиценце или решења о упису у комору, извод из матичне 
књиге рођених (фотокопија, не старија од 6 месеци), уве-
рење о држављанству (фотокопија, не старија од 6 месе-
ци), уверење из суда (не старије од 6 месеци). Пријавом на 
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о 
личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци 
се не могу користити у друге сврхе. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Пријаву са биогра-
фијом и потребном документацијом доставити на горенаве-
дену адресу, са назнаком „Пријава на оглас за радно место 
___________ редни број __________”.

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
„ЗВЕЗДАРА“

11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/380-69-69, факс. 011/380-96-50

1) Медицинска сестра - техничар општег 
смера

9 извршилаца
УСЛОВИ: средње образовање, стручни испит - лиценца, нај-
мање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

2) Педијатријска сестра
2 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање педијатријског смера, 
стручни испит; лиценца, најмање шест месеци радног 
искуства у наведеном звању.

ОСТАЛО: Као доказе о испуњености услова кандидати 
су обавезни да доставе: пријаву на оглас са кратком био-
графијом и наведеном адресом и контакт телефоном (по 
могућству и електронска адреса), оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, оверену фотоко-
пију дозволе за рад - лиценце издате од стране надлежне 
коморе (или решења надлежне коморе о постојању услова 
за издавање лиценце), оригинал или оверену фотокопију 
доказа о радном искуству у струци (потврде, решења, уго-
вори или други акти којима се доказује на којим пословима, 
са којом стручном спремом и у ком временском периоду је 
стечено радно искуство). Заинтересовани кандидати могу 
се јавити на адресу: Клиничко-болнички центар „Звезда-
ра“, 11000 Београд, Димитрија Туцовића 161, са назнаком 
„За конкурс ради пријема у радни однос“. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве на оглас неће бити узете у разма-
трање. Учесници у огласу писмено ће бити обавештени.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА 
КЛИНИКА

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

e-mail: klinika@udk.bg.ac.rs

Лабораторијски техничар
пробни рад од 6 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - смер лабораторијски 
техничар, положен стручни испит, најмање 6 месеци рад-
ног искуства на пословима лабораторијског техничара 
након положеног стручног испита. Приликом пријаве на 
конкурс кандидати су дужни да доставе следећа докумен-
та: кратку биографију, фотокопију личне карте, фотоко-
пију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о 
положеном стручном испиту, фотокопију радне књижице 
или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори 
о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.).

Портир/чувар
за потребе Одсека за помоћне послове, 

пробни рад од 6 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема (IV степен стручне спре-
ме), 6 месеци радног искуства на одговарајућим послови-
ма. Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да 
доставе следећа документа: кратку биографију, фотоко-
пију личне карте, фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми, фотокопију радне књижице или другог доказа 
о радном искуству кандидата (уговори о раду, потврда 
послодавца и сл.).

ОСТАЛО: Пријаве се шаљу у затвореној коверти на горе-
наведену адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс за 
пријем лабораторијског техничара на неодређено време 
са пуним радним временом и претходним пробним радом 
у трајању од 6 месеци, 1 извршилац”, односно „Пријава 
на конкурс за пријем портира/спремача на неодређено 
време 1 извршилац“. Кандидати који испуњавају услове 
из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних података који могу бити важни за одлуку о 
пријему (претходно искуство у раду, додатно образовање 
или оспособљеност, дужина трајања школовања и сл.). 
Приликом заснивања радног односа, кандидати су дуж-
ни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове за које се прима. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

КБЦ „Др ДРАГИША МИШОВИЋ 
ДЕДИЊЕ“

11000 Београд, Хероја Милана Тепића 1
тел. 011/3630-658

Доктор медицине специјалиста интерне 
медицине

са искуством рада на гастроентерологији

УСЛОВИ: високо образовање, у складу са Каталогом 
радних места, специјалистички испит, лиценца и знање 
рада на рачунару. Уз пријаву заинтересовани кандидати 
подносе следеће доказе о испуњености услова: оверену 
копију дипломе, оверену копију дипломе о специјалистич-
ком испиту, решење о издавању лиценце или решење о 
упису у регистар надлежне коморе.

Медицинска сестра - техничар
6 извршилаца

УСЛОВИ: средње образовање, у складу са Каталогом 
радних места, стручни испит, лиценца, знање рада на 
рачунару и најмање шест месеци радног искуства у 
наведеном звању. Уз пријаву заинтересовани кандидати 
подносе следеће доказе о испуњености услова: оверену 
копију дипломе о завршеној средњој медицинској школи, 
оверену копију уверења о положеном стручном испиту, 
решење о издавању лиценце, краћу биографију са про-
пратним писмом.

Спремачица

УСЛОВИ: основно образовање, у складу са Каталогом 
радних места. Уз пријаву заинтересовани кандидати 
подносе следеће доказе о испуњености услова: оверену 
копију дипломе о завршеном основном образовању.

ОСТАЛО: Пријаву са наведеним доказима доставити на 
адресу: КБЦ „Др Драгиша Мишовић Дедиње“, Хероја 
Милана Тепића 1 или лично Архиви установе, Јована 
Мариновића 4.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

„СВЕТИ ВРАЧЕВИ“
23330 Нови Кнежевац

Краља Петра I Карађорђева 85

Медицинска сестра - техничар
у специјализованим 

психијатријским болничким 
установама које су организоване за 

двадесетчетворочасовни пријем, 
задржавање пацијената без пристанка, 
за збрињавање и лечење психотичних 

поремећаја у акутној фази, болести 
зависности, за форензичку психијатрију, 

психогеријатрију и психосоцијалну 
рахабилиатцију, на одређено време због 
замене привремено одсутног запосленог, 

до повратка истог са неплаћеног 
одсуства

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. Кандидат треба да 
достави: оверену фотокопију дипломе о школској спреми 
(захтева се четворогодишње средње образовање меди-
цинског смера); оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту; доказ о радном искуству (захтева 
се најмање шест месеци радног искуства у наведеном 
звању); обичну неоверену фотокопију личне карте.
ОСТАЛО: Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
разматрати. Пријаве са потребном документацијом доста-
вити на горенаведену адресу, са назнаком „За оглас за 
пријем у радни однос“ или лично предати у Правну служ-
бу Специјалне болнице.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра - техничар
на Одељењу неонатологије у Служби 

за интензивну негу и терапију и 
неонатологију Стационара Клинике 

за педијатрију, на одређено време до 
повратка запослене са боловања, пробни 

рад до 3 месеца

Опис посла: спроводи негу болесника, брине се о пријему, 
нези и отпусту болесника, даје терапију и прати болес-
ника на дијагностичке претраге, узима и шаље материјал 
на лабораторијске анализе, ради и друге послове из свог 
делокруга а по налогу непосредног руководиоца, учест-
вује у сменском раду, за свој рад одговорна је непосред-
ном руководиоцу, главној сестри клинике и института.
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове 
прописане законом, као и следеће посебне услове: да посе-
дују средњу стручну спрему IV степен - завршену средњу 
медицинску школу, смер педијатријска сестра - техничар 
или медицинска сестра - техничар; положен стручни испит; 
лиценца за рад. Уз пријаву се подносе у оригиналу или 
овереној копији следећа документа: диплома о завршеној 
средњој медицинској школи, уверење о положеном струч-
ном испиту, дозвола за рад - лиценца издата од надлеж-
не коморе или решење о упису у именик коморе, уверење 
да се против кандидата не води кривични поступак (уве-
рење суда) не старије од 6 месеци, уверење да кандидат 
није осуђиван (уверење из полицијске управе) не старије 
од 6 месеци, доказ о радном искуству уколико га кандидат 
поседује (оверена копија радне књижице, уговора о раду, 
потврда послодавца), кратка биографија (Curriculum Vitae - 
CV), са адресом, контакт телефоном, мејл-адресом.
ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора за пријем у рад-
ни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Рок за 
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. 
Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позва-
ни на разговор ради пружања додатних података који могу 
бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, 
просечна оцена у току школовања, додатно образовање или 
оспособљености, дужина трајања школовања). Приликом 
заснивања радног односа, кандидат је дужан да достави 
лекарско уверење о здравственој способности за послове које 
ће обављати и фотокопију личне карте. Пријаве се предају у 
затвореној коверти лично или поштом на адресу Института, 
са назнаком: „Пријава на оглас за пријем медицинске сестре 
- техничара на Одељењу неонатологије.” Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ 
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Специјалиста анестезиологије са 
реаниматологијом

у Одељењу за анестезиологију и 
периоперативну медицину у Служби 
дечје анестезиологије, интензивне 

терапије и терапије бола на Клиници за 
дечју хирургију, пробни рад од 3 месеца

Опис посла: обавља послове здравствене заштите из своје 
специјалности, врши консултативне и конзилијарне прегле-
де, обавља и друге послове из свог делокруга а по налогу 
непосредног руководиоца, за свој рад одговоран је непо-
средном руководиоцу. 

Медицина
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УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште усло-
ве прописане законом, као и следеће посебне услове: да 
поседују високу стручну спрему VII/2 степен - завршен 
медицински факултет, положен специјалистички испит за 
звање специјалисте анестезиологије са реаниматологијом, 
лиценца за рад. Уз пријаву се подносе у оригиналу или 
овереној копији следећа документа: диплома о заврше-
ном медицинском факултету, уверење о положеном спе-
цијалистичком испиту, дозвола за рад - лиценца издата од 
надлежне коморе или решење о упису у именик коморе, 
фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико 
су диплома, уверење и лиценца издати на девојачко пре-
зиме), уверење да се против кандидата не води кривични 
поступак (уверење суда) не старије од 6 месеци, уверење 
да кандидат није осуђиван (уверење из полицијске управе) 
не старије од 6 месеци, кратку биографију (Curriculum Vitae, 
CV), са адресом, контакт телефоном, интернет адресом. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обра-
ду података о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Рок за 
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови“ Националне службе за запошља-
вање. Приликом заснивања радног односа, кандидат је 
дужан да достави лекарско уверење о здравственој способ-
ности за послове које ће обављати и фотокопију личне кар-
те, фотокопију вакциналног картона и санитарну књижи-
цу. Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити 
позвани на разговор ради пружања додатних података који 
могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство 
о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образо-
вање или оспособљености, дужина трајања школовања...) 
Пријаве се предају у затвореној коверти лично или поштом 
на адресу Института, са назнаком „Пријава на оглас за 
пријем једног специјалисте анестезиологије са реанимато-
логијом у Одељењу за анестезиологију и периоперативну 
медицину на Клиници за дечју хирургију”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
17500 Врање, Јована Јанковића Лунге 1

тел. 017/421-310

Дипломирани правник са положеним 
правосудним испитом

на одређено време од једне године због 
повећаног обима посла

УСЛОВИ: завршен правни факултет, положен правосудни 
испит, најмање две године радног искуства након поло-
женог правосудног испита. Кандидати су дужни да поред 
пријаве на конкурс са кратком биографијом, бројем теле-
фона и контакт адресом доставе и: фотокопију личне карте 
или очитане податке са личне карте (уколико је чипована), 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, 
оверену фотокопију уверења о држављанству РС (не ста-
рије од 6 месеци), уверење надлежног основног и вишег 
суда да се против кандидата не води кривични поступак (не 
старије од 6 месеци), уверење Министарства унутрашњих 
послова да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месе-
ци), оверену фотокопију дипломе о завршеном правном 
факултету, оверену фотокопију уверења о положеном 
правосудном испиту, доказ о радном искуству. Рок за под-
ношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања 
код НСЗ у публикацији “Послови”. Оглас ће бити објављен 
и на интернет страници Министарства здравља. Пријаве на 
оглас доставити у затвореној коверти Служби за правне и 
економско-финасијске послове Завода за јавно здравље 
Врање или поштом на адресу: Јована Јанковића Лунге 1, 
17500 Врање, са назнаком “Пријава на оглас”. Кандидати 
који не буду изабрани биће обавештени у складу са зако-
ном. Приложена конкурсна документација кандидатима 
који нису изабрани биће враћена заједно са обавештењем 
о избору кандидата. Кандидат који буде изабран за пријем 
у радни однос на одређено време пре закључења уговора 
о раду биће дужан да достави лекарско уверење о општој 
здравственој способности. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити разматране.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР 
КЊАЖЕВАЦ

19350 Књажевац, 4. јул 2

Доктор медицине
на одређено време од 18 месеци

Опис послова:обавља послове за које је оспособљен; 
врши преглед и комплетну медицинску обраду болесни-
ка и одређује терапију, по потреби службе ради у терен-
ским амбулантама и здравственим амбулантама службе 
опште медицине; упућује болеснике на дијагностичка 
испитивања и консултативне прегледе, прописује одгова-
рајућу терапију и прати ефекат дејства, спроводи здрав-
ствено-васпитани рад, води сву потребну медицинску и 
финансијску евиденцију и документацију; контролише 
исправност основних средстава и опреме, стручно рукује, 
чисти и одржава за несметан рад, писмено обавештава 
претпостављене, о лому, квару, потребним поправкама и 
недостатица; обавезан је на хуман однос према пацијен-
тима и професионалан и коректан однос према повере-
ном послу и сарадницима; обавља и друге послове по 
налогу начелника службе; за свој рад непосредно је одго-
воран начелнику службе.

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа су општи 
услови за заснивање радног односа утврђени Законом 
о раду (“Сл. гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014 и 13/2017 - УС) и посебним прописима 
везаним за јавне службе из области здравствене заштите: 
услови за обављање послова и радних задатака из тачке I 
огласа: завршен медицински факултет - VII степен струч-
не спреме; положен стручни испит; поседовање дозволе/
лиценце за рад (односно доказа о упису у именик надлеж-
не коморе); потпуна психичка и физичка способност за 
обављање послова и радних задатака; искуство у стру-
ци - (подразумева волонтерско ангажовање у Здравстве-
ном центру Књажевац након положеног стручног испи-
та на пословима здравствене заштите). III Критеријуми 
за избор кандидата су: 1) просечна оцена током студија 
максимално 20 бодова, 2) дужина студирања - максимал-
но 20 бодова, 3) дужина чекања на запослење, (након 
положеног стручног испита на пословима здравствене 
заштите) максимално 5 бодова, 4) радно искуство стечено 
у ЗЦ Књажевац, подразумева волонтерски рад у ЗЦ Кња-
жевац, након положеног стручног испита, на пословима 
здравствене заштите) - максимално 15 бодова, 5) оцена 
рада у ЗЦ Књажевац подразумева оцену коју даје начел-
ни, односно шеф службе за рад у радном односу у ЗЦ 
Књажевац након положеног стручног испита на послови-
ма здравствене заштите) максимално 10 бодова, 6) тест 
и оцена на разговору - максимално 30 бодова (15 бодова 
тест и 15 бодова оцена на разговору).

ОСТАЛО: Кандидати подносе у оригиналу потпуну личну 
и радну биографију са адресом, контакт телефоном (мејл 
адресом) и изјавом да се против њих не води кривични 
поступак; у овереној фотокопији следећа документа (ове-
ра фотокопије не сме бити старија од 6 месеци): диплому/
уверење о завршеном медицинском факултету; уверење 
о положеном стручном испиту; дозволу за рад - лицен-
цу издату од надлежног органа (ако је кандидат из рад-
ног односа) или решење о упису у комору (ако кандидат 
није у радном односу); извод из матичне књиге рођених; 
извод из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе 
или уверења издати на девојачко презиме); уверење 
о држављанству; фотокопију личне карте или очитане 
податке са личне карте (уколико је чипована); фотокопију 
радне књижице (уколико исту поседује); фотокопије уго-
вора као доказ искуства у струци (подразумева волонтер-
ско ангажовање у Здравственом центру Књажевац након 
положеног стручног испита на пословима здравствене 
заштите), потврду Националне службе за запошљавање 
као доказ дужине чекања на запослење. Кандидат који 
буде изабран за пријем у радни однос на одређено време 
пре потписивања уговора о раду биће дужан да достави: 
лекарско уверење као доказ о здравственој способности 
за послове за које се заснива радни однос. Решењем 
директора биће формирана Комисија која ће на основу 
увида у приспелу документацију пријављених кандида-
та, исте рангирати на основу критеријума а примењујући 
пропорционалну методу бодовања где ће кандидат који 
има најбоље показатеље - параметре остварити максима-
лан број бодова а сви остали пропорционално мање бодо-
ва у односу на кандидата са највише бодова. Критеријум 
из тачке III подтачке 5 ове одлуке бодоваће начелници 
односно шефови служби у ЗЦ Књажевац у којима је кан-
дидат радио по основу радног односа након положеног 
стручног испита. Критеријум из тачке III подтачке 6 ове 
одлуке бодоваће в.д. директор, а на основу урађеног 
теста и обављеног стручног разговора са кандидатима. 

Кандидати који су се јавили на оглас, испуњавају усло-
ве из огласа и буду ушли у ужи избор после спроведеног 
бодовања од стране комисије и начелника односно шефо-
ва служби у ЗЦ Књажевац, биће позвани да ураде тест 
и са њима ће се обавити разговор. О урађеном тесту и 
обављеном разговору са кандидатом обавезно се сачиња-
ва записник. Коначну одлуку о избору кандидата који ће 
бити примљени у радни однос доноси директор на основу 
извештаја Комисије, оцене-бодовања начелника односно 
шефова служби у ЗЦ Књажевац и оцене-бодова  које кан-
дидат добије на тесту и разговору. Пријавом на оглас кан-
дидат даје своју сагласност за обраду података о лично-
сти у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке 
обрађује Одељење за опште правне и кадровске послове 
Здравственог центра Књажевац. Оглас се објављује код 
Националне службе за запошљавања,  на веб страници 
Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs) и огласној 
табли Здравственог центра Књажевац. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публи-
кацији “Послови” Националне службе за запошљавање. 
Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве, као 
и пријаве са непотпуном и неодговарајућом докумен-
тацијом, неће се разматрати. Рок у коме кандидат мора 
бити обавештен о избору не може бити дужи од 30 дана 
од дана истека рока за пријаву кандидата. Приложена 
конкурсна документација неће се враћати кандидатима. 
Пријаве на оглас могу се поднети лично или послати пре-
порученом  поштом на адресу Здравственог центра Кња-
жевац, 19350 Књажевац, 4. јули 2, Одељење за опште, 
правне и кадровске послове Здравственог центра Кња-
жевац, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за радно место лекара“.

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 иску-
ство, положен стручни испит.

Болничар - неговатељица
на одређено време, уз могућност 

продужења уговора

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

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

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „ЛОРА“

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

e-mail: apoteka.lora@gmail.com

Фармацеутски техничар
место рада: Гуча, општина Лучани, на 

одређено време 3 месеца

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

ДОМ ЗДРАВЉА МЛАДЕНОВАЦ
11400 Младеновац, Краљице Марије 15

тел. 011/8241-508

Доктор стоматологије

Опис посла: превенира, дијагностикује и лечи болести, 
аномалије и повреде зуба, уста, вилица и лица, проме-
ном принципа и процедура савремене стоматологије, о 
чему води прописану медицинску документацију, врши 
систематске и друге прегледе предшколске и школ-
ске деце у циљу евидентирања обољења зуба, потпор-

Медицина

Подршка
запошљавању
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ног апарата зуба, меких ткива и постојања ортодонтних 
аномалија, поставља дијагнозу и врши терапију, бави 
се здравствено-васпитним радом, ради на унапређењу 
оралног здравља жена у току трудноће и 12 месеци после 
порођаја, лечи каријес и његове компликације, лечи 
обољења потпорног апарата зуба, парадентопатије и 
врши екстракције зуба када је то неопходно. Ради и друге 
послове по налогу претпостављних. 

УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет, поседовање 
лиценце за рад, стручни испит, познавање рада на рачу-
нару, најмање пет година радног искуства на пословима 
доктора стоматологије.

ОСТАЛО: Кандидати за радно место достављају: пријаву 
на оглас са кратком биографијом, диплому стоматолош-
ког факултета у оригиналу или овереној фотокопији - 
оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту - решење о лиценци издато од Стомато-
лошке коморе Србије. Пријаве се достављају у затворе-
ним ковертама, са назнаком „Пријава на оглас - не отвара-
ти“, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији 
Националне службе за запошљавање „Послови“, на адре-
су: Дом здравља Младеновац, Краљице Марије 15. Небла-
говремене пријаве неће се разматрати.

ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ
11000 Београд, Ресавска 69

тел. 011/3600-812

Инжењер за рачунарске мреже
пробни рад три месеца

УСЛОВИ: стручна спрема/образовање: на основним 
академским студијама, област: електротехника и рачу-
нарско инжењерство, рачунарске науке, организацио-
не науке, у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, однос-
но специјалистичким студијама, по пропису који уређује 
високо обаразовање, почев од 10. септембра 2005. годи-
не, дипломирани инжењер електротехнике и рачунар-
ства, дипломирани инжењер софтвера, дипломирани 
инжењер информационих технологија и система, дипло-
мирани инжењер информационих система, специјалиста 
струковни инжењер електротехнике и рачунарства, спе-
цијалиста струковни инжењер софтвера, специјалиста 
струковни инжењер информационих технологија и систе-
ма; на основним студијама у трајању од најмање четири 
година по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, дипломирани инжењер 
електротехнике и рачунарства, дипломирани инжењер 
информационих система; најмање једна година радног 
искуства. Кандидати подносе: пријаву са кратком био-
графијом; фотокопију дипломе о траженом образовању; 
доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице, 
уговора о раду, уговора о волонтирању, уговора о при-
временим и повремени пословима и други слични угово-
ри или  потврде о раду или другом виду ангажовања); 
фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних; 
фотокопију личне карте.

Медицинска сестра - техничар на 
осталим болничким одељењима

пробни рад три месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа, медицинска сестра 
техничар; положен стручни испит за медицинску сес-
тру техничара; лиценца Коморе медицинских сестара и 
здравствених техничара Србије; најмање шест месеци 
радног искуства у наведеном звању. Кандидати подно-
се: пријаву са кратком биографијом; фотокопију дипло-
ме о завршеној средњој школи; фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту за медицинску сестру/тех-
ничара; фотокопију лиценце Коморе медицинских сес-
тара и здравствених техничара Србије; доказ о радном 
искуству (фотокопија радне књижице, уговора о раду, 
уговора о волонтирању, уговора о привременим и повре-
мени пословима и други слични уговори или потврде о 
раду или другом виду ангажовања); фотокопију извода 
из матичне књиге рођених/венчаних; фотокопију личне 
карте.

ОСТАЛО: Пријаве са неопходним прилозима подносе се 
на наведену адресу Института, са назнаком „Пријава на 
оглас“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
узимане у разматрање. Кандидати могу бити позвани на 
разговор ради пружања додатних података који су од зна-
чаја за доношење одлуке о пријему. 

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Медицинска сестра - техничар на 
болничком одељењу

за потребе Службе ортопедије и 
трауматологије, на одређено време до 

повратка привремено одсутне запослене 
са трудничког, односно породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради неге 

детета
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена меди-
цинска школа општег смера; положен стручни испит. 
Приликом пријављивања на оглас потребно је достави-
ти следећа документа: пријаву на оглас са кратком био-
графијом; фотокопију дипломе о стеченом образовању 
одговарајућег профила; фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту; извод из матичне књиге венчаних 
(ако је дошло до промене презимена). Пријаве са доку-
ментацијом доставити на адресу: Општа болница Ваље-
во, Одељење за правне, кадровске и административне 
послове, 14000 Ваљево, Синђелићева 62, са назнаком: 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове 
________ (навести тачан профил за који кандидат под-
носи пријаву)“.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Виша медицинска сестра - техничар у 
операционој сали

за рад у Одељењу операционе сале у 
Сектору за хируршке гране медицине, на 
одређено време ради замене привремено 

одсутног запосленог на боловању 

УСЛОВИ: виша медицинска школа, смер виша медицин-
ска сестра - техничар или хируршког смера, висока меди-
цинска школа струковних студија или завршен медицин-
ски факултет, основне струковне студије првог степена на 
студијском програму струковна медицинска сестра техни-
чар или хируршког смера, VI/1 или VI /2 степен, стручни 
испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у 
наведеном звању.

2. Медицинска сестра - техничар на 
осталим болничким одељењима

за рад у Одсеку за стандардну негу у 
Служби за урологију, на одређено време 

3 месеца због повећаног обима посла 

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

3. Магистар фармације - медицински 
биохемичар

за рад у Служби лабораторијске 
дијагностике при Заједничким 

медицинским пословима, на одређено 
време 3 месеца због повећаног обима 

посла

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

ОСТАЛО: Кандидати подносе: молбу за пријем и био-
графију, са адресом, контакт телефоном, оверену фото-
копију дипломе, оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, фотокопију личне карте или 
очитане податке са личне карте (уколико је чипована), 
фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико 
су дипломе или уверења издати на девојачко презиме), 
оверену фотокопију лиценце издате од надлежног орга-
на. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора за пријем у 
радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни 
су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива радни однос. 
Уколико изабрани кандидат не достави наведена доку-
мента у остављеном року, са њим се неће закључти уго-
вор о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 

разматрати. Пријаву доставити у затвореној коверти, са 
назнаком: „За оглас“ и називом и редним бројем радног 
места за које се конкурише, на наведену адресу.

„ДИОПТА“ ДОО
11260 Умка, Тринаести октобар 13

Дефектолог
на одређено време за пословну јединицу 

у Пожаревцу 

Задужења и одговорности: проверавање и утврђивање 
диоптрије за корекцију вида, по захтеву купца фитовање 
контактних сочива, обучавање купаца за коришћење кон-
тактних сочива, издавање препоруке купцима за диоп-
трију и адекватна сочива (мултифокале, релакс моноф-
окале, заштитни слојеви), комуникација са продавцем о 
преузимању купца-пацијента.

УСЛОВИ: висока стручна спрема (дипломирани дефе-
ктолог), минимум 2 године радног искуства на истим или 
сличним пословима, професионалан однос према раду, 
тимска оријентисаност. Рок за пријаву је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве се подно-
се на имејл-адресу: posao@diopta.rs.

ДОМ „БОГДАНОВИЋ СУ“ ДОО
24000 Суботица, Ловћенска 7

тел. 063/8196-174

Медицинска сестра 

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра, 
положен стручни испит, радно искуство 6 месеци. 

Неговатељ 

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне спреме. 

ОСТАЛО: рад у сменама, ноћни рад. Рок за пријаву 
12.01.2019. године.

„PHARMA PLUS“
СР АПОТЕКА

24000 Суботица, Владимира Назора 3
e-mail: gjelovac@gmail.com

тел. 063/236-603

Фармацеутски техничар 
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, фармацеутски техни-
чар. Кандидати могу своје биографије слати на горена-
ведену имејл-адресу. Информације на горенаведени кон-
такт телефон. Рок за пријаву 18.01.2019. године.

Медицина

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ БИЗНИС
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„АМИГА“ ДОО
36000 Краљево, Тике Коларевића 66

тел. 036/399-199, 036/399-299
e-mail: pravnasluzba@amiga.rs

Металостругар
на одређено време до 2 године

УСЛОВИ: III степен стручне спреме; радно место са 
повећаним ризиком, радно искуство до 3 године. Лице 
мора поседовати лекарско уверење за рад на висини. 
Пробни рад од 1 месеца. Обезбеђен превоз и исхрана. 
Рад у сменама. Рок за пријем пријава 15 дана. Слање рад-
них биографија на адресу Тике Коларевића 36 и на e-mail 
адресу: pravnasluzba@amiga.rs.
Дипломирани електроинжењер - мастер

на одређено време до две године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме - мастер, смер 
енергетика, лиценца 350 и/или 450, три године радног 
искуства (референтна листа изведених објеката у смислу 
доказа искуства). Пробни рад од три месеца. Пријава на 
конкурс у року од 15 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови“.

Дипломирани електроинжењер - мастер
на одређено време до две године, 

приправник

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме - мастер, смер енер-
гетика. Пробни рад од три месеца. Пријава на конкурс у 
року од 15 дана од дана објављивања огласа у публика-
цији „Послови“.

МАРПЛАСТ З.М. ДОО
26000 Панчево, Жарка Фогараша 14

Дипломирани инжeњер архитектуре и 
грађевине

пробни рад 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије; основна инфор-
матичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook); 
пожељна лиценца. Теренски рад - по потреби, на гради-
лишту удаљеном до 100 км. Јављање кандидата на број 
телефона: 063/254-155.

„UNIOR COMPONENTS“
ДОО КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Косовска 4

Калионичар
пробни рад 6 месеци

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме - калионичар, 
електричар, електротехничар; радно искуство није бит-
но. Кандидати своју радну биографију могу доставити на 
e-mail: j.velickovic@unior-components.com или i.milicevic@
unior-components.com. Рок за пријаву кандидата је 
19.01.2019.

„ENERGY CONTACT“ DOO
34000 Крагујевац

e-mail: info@energycontact.rs

Електромонтер - електричар
на одређено време од 12 месеци

5 извршилаца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме - електромон-
тер, електричар; пожељно радно искуство, минимум 6 
месеци. Теренски рад. Кандидати своју радну биографију 
могу доставити на e-mail: info@energycontact.rs. Рок за 
пријављивање кандидата је 19.01.2019.

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 спреме; 
радно искуство: 2 године.

2) Грађевински техничар
5 извршилаца

УСЛОВИ: грађевински техничар, IV степен стручне спре-
ме; радно искуство: 2 године.

3) Тесар
10 извршилаца

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

4) Керамичар
10 извршилаца

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

5) Електрозаваривач
10 извршилаца

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

6) Зидар
10 извршилаца

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

7) Лимар
5 извршилаца

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

8) Армирач
5 извршилаца

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

ОСТАЛО: теренски рад, радна места са повећаним ризи-
ком; обезбеђен смештај, исхрана и превоз. Напомена: 
услов за рад је позитивна процена безбедносних усло-
ва за рад кандидата, коју врше надлежни органи спро-
вођењем поступка безбедносне 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 иску-
ство: 24 месеца.

Тесар
место рада: Београд, Краљево, Горњи 

Милановац (градилишта), на одређено 
време

3 извршиоца

УСЛОВИ: зидар, III степен стручне спреме; радно иску-
ство: 24 месеца.

Бравар - варилац
место рада: Београд, Краљево, Горњи 

Милановац (градилишта), на одређено 
време

3 извршиоца

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

Помоћни грађевински радник
на одређено време

3 извршиоца

УСЛОВИ: Место рада: градилишта у Београду, Параћи-
ну, Краљеву и на Руднику (Горњи Милановац). Послода-
вац има у плану отварање нових градилишта и у другим 
градовима у Републици Србији. Образовање: завршена 
основна школа. Радно искуство: небитно. Услови рада: 
теренски рад, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, 
пробни рад – 1 месец. Заинтересовани кандидати могу да 
се обрате 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 искуство у 
раду са електроинсталацијама - минимум 12 месеци.

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

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

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

Оџаци, Суботица (градилишта)
2 извршиоца

Опис посла: вођење градилишта и грађевинских књига.

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

Молер
место рада: Београд, Нови Сад, Сомбор, 

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

10 извршилаца

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

Индустрија и грађевинарство

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

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

10 извршилаца

Опис посла: послови помоћног радника на градилишту.

УСЛОВИ: образовање: небитно; радно искуство: небитно.

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

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

10 извршилаца

Опис посла: зидарско-тесарски послови. 

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

ОСТАЛО: обезбеђен смештај, теренски рад. Трајање кон-
курса: до попуне. Кандидати могу своје пријаве да доста-
ве 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 посло-
вима; 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 посло-
вима; 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 посло-
вима; 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 посло-
вима; 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 посло-
вима; II - III степен стручне спреме.

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

12 месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство; неквалификован 
радник.

Зидар
за рад у Београду, на одређено време од 

12 месеци
10 извршилаца

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

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

12 месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство; неквалификован 
радник.

Moлер
за рад у Београду на одређено време од 

12 месеци
10 извршилаца

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

ОСТАЛО: обезбеђена исхрана и смештај. Радна места са 
повећаним ризиком. Рок трајања конкурса: до попуне. 
Кандидати могу да се јаве на горенаведени телефон осо-
би 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 иску-
ство: пожељно (није обавезно).

ОСТАЛО: обезбеђен смештај - за запослене са пребива-
лиштем ван територије Београда се обезбеђује смештај у 
смештајном комплексу у Батајници, у трокреветним соба-
ма са купатилом (трошкове сносе запослени и послода-
вац по 1/2, односно запослени би плаћао око 5.000 РСД 
месечно); обезбеђена исхрана и превоз; рад у сменама; 
дужина радног времена 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 прија-
ве 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

Помоћни грађевински радници
на одређено време

5 извршилаца

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

ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЋУПРИЈА“ АД ЋУПРИЈА

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

Руководилац градилишта
на одређено време од 3 месеца, место 

рада: Ћуприја и места рада послодавца
2 извршиоца

УСЛОВИ: радно искуство 3 године; дипломирани грађе-
вински инжењер. Посебна знања и вештине: поседовање 
лиценци 410 или 413 или 414, знање енглеског језика - 
почетни ниво, возачка дозвола Б категорије. Услови рада: 
теренски рад, обезбеђен превоз, обезбеђен смештај. Рок 
трајања конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати 
могу да се јаве на горенаведени телефон, особа за кон-
такт 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 овлашће-
ног интерног ревизора; 60 месеци радног искуства у прив-
реди; лиценца овлашћеног интерног ревизора. Трајање 
конкурса: до попуне. Кандидати могу да се јаве на горе-
наведени 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

Индустрија и грађевинарство
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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 степен стру-
чне спреме. Обезбеђен превоз и смештај (смештај орга-
низован за запослене удаљене преко 50 км). Рок трајања 
конкурса: до попуне. Кандидати 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 попуне. Кандидати могу своје прија-
ве 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 спреме; 
радно искуство: небитно.

Ливац калупар
место рада: Нови Бечеј

3 извршиоца

Опис посла: израда одливака у песку.

УСЛОВИ: без обзира на образовање; неопходно је иску-
ство 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 послодавца. 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 извршења 
дневних, недељних и месечних планова производње; 
обезбеђивање, расподела и надгледање рада у смени; 
подршка у процесу планирања и контроле производње; 
одржавање дисциплине радника.

УСЛОВИ: минимум IV степен машинске струке; рад-
но 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 попу-
не. Пријаве за запослење слати мејлом или се јавити на 
контакт телефон послодавца: 022/2150-358 (од 8 до 16 
часова), Небојша Нешковић.

Инжењер заваривања IWE/EWE
2 извршиоца

Опис посла: координација контролних и радних актив-
ности у производњи; припрема заваривачке документа-
ције за производњу; планирање активности заваривања 
и контрола заваривања; провера важности атеста и атес-
тирање заваривача; спровођење сертификације поступа-
ка заваривања и радних проба.

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. Пробни 
рад 1 месец. Трајање конкурса: до попуне. Лице за кон-
такт: Небојша Нешковић, 022/2150-358 (од 8 до 16 часо-
ва).

Машински техничар - техничка 
припрема

пробни рад 1 месец

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

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

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

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

Помоћни радник
на одређено време, место рада: Љиг

4 извршиоца

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

Резач
на одређено време, место рада: Љиг

3 извршиоца

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

Електрозаваривач
на одређено време, место рада: Љиг

3 извршиоца

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

БОРБЕНИ СЛОЖЕНИ СИСТЕМИ 
ДОО

11320 Велика Плана, Милоша Великог 2
тел. 026/415-55-60

e-mail: m.zivanovic@borbenislozenisistemi.rs

Заваривач
пробни рад 5 дана

15 извршилаца

Опис посла: МИГ, МАГ, РЕЛ заваривање.

УСЛОВИ: радно место са повећаним ризиком. Рад у сме-
нама, обезбеђен превоз и исхрана. Јављање кандидата на 
телефон: 026/415-55-60, особа за контакт: Андријана Нико-
лић. Достављање радних биографија на увид: m.zivanovic@
borbenislozenisistema.rs. Трајање конкурса: до попуне. 
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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, IV степен стручне спреме; без обзира на 
занимање; радно искуство: небитно. Трајање конкур-
са: до попуне. Кандидати могу контактирати послодав-
ца путем телефона или доставити радне биографије на 
имејл-адресу послодавца. Лице за контакт: Богдан Три-
фуновић.

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 кандида-
ти могу контактирати послодавца путем телефона или 
доставити радне биографије на мејл-адресу. Особа за 
контакт: Aлександра Ђукић. Трајање конкурса: до попуне.

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

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

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

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

30 извршилаца

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

„КАСТОР“ ДОО
35000 Јагодина, Рибарска 11

тел. 035/244-988
e-mail: kastordoo@mts.rs

Возач теретног возила
на одређено време 

Опис посла: вожња/превоз робе купцима.

УСЛОВИ: возач теретног возила Ц категорије. Рок за 
пријаву: 15.01.2019. године.

             Наука и образовање

БЕОГРА Д

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧЈА КУЋА - ЉУБАВ, ВЕРА

И НАДА“
11000 Београд, Кнеза Данила 45
тел 011/3341-130, 060/6286-944

Васпитач
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме - мастер васпитач, 
VII/1 степен стручне спреме - дипломирани васпитач или 
VI/2 степен стручне спреме - струковни васпитач, са иску-
ством. Потребно је да кандидати имају знање енглеског 
језика (средњи ниво) и лиценцу за наставника, васпита-
ча и стручног сарадника. Уз пријаву на конкурс потребно 
је да кандидати поднесу доказе о испуњености услова за 
ово радно место и то: радну биографију, диплому о сте-
ченом образовању, извод о положеним испитима, лекар-
ско уверење о способности за рад, санитарну књижицу, 
уверење о држављанству, уверење о неосуђиваности. 
Телефон за ближе информације: 060/6286-944. Пријаве 
послати na e-mail: office@decijakuca.rs. Рок за пријаву је 20 
дана од дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ
У БЕОГРАДУ

ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ 
УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

Расписује конкурс за избор:

Наставник у звање ванредног професора 
за ужу научну област Инжењерство 

материјала
на период од пет година

Наставник у звање ванредног професора 
за ужу уметничку област Графика и 

књига
на период од пет година

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају лица која 
испуњавају услове прописане Законом о високом образо-
вању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017), Минималним усло-
вима за избор у звања наставника на универзитету које је 
донео Национални савет за високо образовање и општим 
актима Универзитета уметности у Београду и Факултета 
примењених уметности у Београду. Учесници конкурса 
подносе: 1) пријаву на конкурс у три примерка, 2) радну 
биографију на прописаном обрасцу 2 у три примерка, 3) 
електронску форму обрасца 2 на једном CD-у, 4) за доцен-
та у пољу уметности пет до десет оригиналних радова и 
пројеката, достављених у електронској форми на 4 CD-а, 
ужа уметничка област Графика и књига (наставни пред-
мети: Писмо 1, Писмо 2, Писмо 3, Писмо 4; 5) потписани 
списак радова датих у електронској форми, 6) докумен-
тација у вези радова (каталози и друга документа који су 
пратећа документација стручне и уметничке биографије 
кандидата), 7) потписани списак приложене документа-
ције (каталози и друга документа који су пратећа доку-
ментација стручне и уметничке биографије кандидата), у 
пет примерака, 8) оверену фотокопију или оверен препис 
дипломе у једном примерку, 9) уверење надлежног орга-
на да правоснажном пресудом није осуђен за кривично 
дело против полне слободе, фалсификовања јавне испра-
ве коју издаје високошколска установа или примања 
мита у обављању послова у високошколској установи 
(члан 72 став 4 Закона о високом образовању). Кандидат 
пријављен на конкурс који има искуство у педагошком 
раду са студентима доставља доказ о педагошком раду 
и оцену педагошког рада у студентским анкетама током 
целокупног изборног периода (ако га је било). Канди-
дат пријављен на конкурс за наставно звање који нема 
искуство у педагошком раду са студентима у обавези је 
да одржи приступно предавање из уже области за коју 
је конкурс расписан (ужа научну област Инжењерство 
материјала - наставни предмети Технологија керамике 1, 
Технологија керамике 2; ужу уметничку област Графика 
и књига - наставни предмети Писмо 1, Писмо 2, Писмо 
3, Писмо 4). Образац пријаве и Образац 2 налазе се на 
сајту Факултета (www.fpu.bg.ac.rs). Минимални услови за 
избор у звање наставника и сарадника у пољу уметности, 
у пољу друштвено-хуманистичких и у пољу техничко-тех-
нолошких наука на Факултету примењених уметности 
у Београду (бр. 03-28/2 од 15.03.2016, бр. 03-28/2-2 од 
27.09.2016, бр. 03-28/2-3 од 29.12.2016, бр. 03-28/7-1 
од 16.11.2017. и 03-28/3-1 од 01.03.2018) и Правилник о 
приступном предавању (бр.03-28/6 од 16.11.2016. и бр. 
03-28/3-1 од 01.03.2018. године) налазе се на сајту Факул-
тета (www.fpu.bg.ac.rs). Рок за пријављивање на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Документација 
се подноси Правној служби Факултета примењених умет-
ности у Београду, Краља Петра 4, канцеларија 17, у тер-
мину од 10 до 13 часова. За додатне информације тел. 
060/520-7721. Приложену документацију кандидати су у 
обавези да преузму у року од пет радних дана од дана 
пријема обавештења о окончању конкурса. Након тог 
рока Факултет нема обавезу чувања документације. 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

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

1) Сарадник у настави у звању асистента 
за ужу научну област Органска хемија

на одређено време од 3 године

2) Сарадник у настави у звању асистента 
за ужу научну област Настава хемије

на одређено време од 3 године

3) Сарадник у настави у звању асистента 
са докторатом за ужу научну област 

Општа и неорганска хемија
на одређено време од 3 године

4) Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област 

Аналитичка хемија
на одређено време од 5 година

5) Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област Општа 

и неорганска хемија
на одређено време од 5 година

Услови под тачкама 1 и 2: VII степен стручне спреме 
(студент докторских студија) и други услови утврђени Зако-
ном о високом образовању и Статутом Хемијског факултета. 

Саобраћај и везе / Наука и образовање

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

  ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
  ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у радни однос

Члан 139

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

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

кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује обра-

зовно-васпитни рад.

 Услови из става 1 овог члана доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току рада.

 Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1), 
3)-5) овог члана саставни су део пријаве на кон-
курс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана при-
бавља се пре закључења уговора о раду.
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Услови под тачком 3: VIII степен стручне спреме (док-
торат) и други услови на основу Закона о високом обра-
зовању, Статута Хемијског факултета и осталих општих 
аката Хемијског факултета и Универзитета у Београду.

Услови под тачкама 4 и 5: VIII степен стручне спре-
ме, докторат из научне области за коју се кандидат бира 
и други услови на основу Закона о високом образовању, 
Статута Хемијског факултета и осталих општих аката 
Хемијског факултета и Универзитета у Београду. 

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова конкурса (биографија, списак радова, диплома о 
одговарајућој школској спреми, потврда надлежног орга-
на да кандидат није осуђиван са правним последицама 
за кривична дела у смислу Закона о високом образовању 
и остало), достављају се на адресу: Хемијски факултет у 
Београду, Студентски трг 12-16, до 15.01.2019. године у 
15.30 часова.

ОШ „ЦАНА МАРЈАНОВИЋ“
11233 Раља, Бате Мирковића 23

тел. 011/8257-350

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2018/2019. године

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат 
који испуњава услове предвиђене чл. 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018): поседује осговарајуће 
образовање: средња стручна спрема - IV степен; да посе-
дује психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад; да поседује знање ромског језика, 
као и предузет ранији ангажман и активности везане за 
унапређивање положаја припадника ромске националне 
мањине и/или припадника других осетљивих друштвених 
група у којима је кандидат учествовао; поседује препо-
руку јединице локалне самоуправе; да поседује сертифи-
кат о завршеном уводном модулу обуке за педагошког 
асистента исдат од стране Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја (завршни уводни модул обуке за 
педагошког асистента).

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и уз одштампан 
пријавни формулар треба да приложи: потписану биогра-
фију; оригинал или оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању; доказ да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (потврда или уверење МУП-а, не 
старије од 6 месеци); доказ о знању српског језика (дос-
тављају само кандидати који одговарајуће образовање 
нису стекли на српском језику, у том случају кандидат 
доставља писмени доказ да је положио српски језик по 
програму високошколских установа - оригинал или ове-
рену фотокопију); доказ о држављанству РС (уверење о 
држављанству не старије од 6 месеци); извод из матич-
не књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не 
старије од 6 месеци); сертификат о завршеном уводном 
модулу обуке за педагошког асистента издат од стране 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 
доказ о физичкој, психичкој и здравственој способности 
подноси кандидат приликом заснивања радног односа; 
препоруку јединице локалне самоуправе; доказ о позна-

вању ромског језика и доказе о активностима предузетим 
везано за унапређивање положаја припадника ромске 
националне мањине и/или припадника других осетљи-
вих друштвених група у којима је кандидат учествовао 
(потврда Националног савета ромске националне мањне, 
потврда факултета, уверење о похађању обуке, потврда 
о учешћу у пројекту, изјава одговорног лица и др.). Одлу-
ку о избору кандидата коноси Конкурсна комисија након 
обављеног разговора са кандидатима који испуњавају 
прописане услове и доноси решење о избору кандидата у 
руку од осам дана од дана обављеног разговора. Пријава 
на конкурс обавезно садржи податке о кандидату (име, 
презиме, адреса пребивалишта, односно боравишта, кон-
такт телефон, адреса електронске поште ако је кандидат 
поседује) и опис ранијих ангажмана и активности везаних 
за унапређивање положаја ромске националне мањине 
и/или припадника других осетљивих друштвених група 
у којима је кандидат учествовао. Пријава са потребном 
документацијом подноси се у затвореној коверти, са наз-
наком „Конкурс за педагошког асистента“. Документација 
се може доставити лично или поштом на горенаведену 
адресу. Школа нема обавезу да пријављеном кандидату 
враћа документацију. Ближа обавештења се могу добити 
у секретаријату школе, на број телефона: 011/8257-350.

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: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
да има завршену најмање средњу школу у трајању од 
четири године; да је завршио уводни модул за педагош-
ког асистента; да познаје ромски језик; да има искуства у 
раду са децом из осетљивих друштвених група, посебно 
припадницима ромске националне мањине; да има пси-
хичку, физичку и здравствену 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 српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Пријава кандидата треба да садржи: пријаву на 
обрасцу за педагошког асистента са сајта школе; оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; серти-
фикат да је кандидат завршио уводни модул за педагош-
ког асистента; препоруку јединице локалне самоуправе 
о учешћу кандидата на обуци за педагошког асистента; 
доказ о познавању ромског језика и доказе о активности-
ма које је кандидат навео у обрасцу пријаве за педагошког 
асистента; поред општих података о кандидату (име, пре-
зиме, адреса, контакт), пријава треба да садржи и опис 
ранијих ангажмана и активности везаних за унапређење 
положаја припадника ромске националне мањине и/или 
припадника осетљивих друштвених група у којима је кан-
дидат учествовао; уверење о држављанству или овере-
на копија; доказ о неосуђиваности; доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) подноси се пре 
закључења уговора о раду; доказ о знању српског јези-
ка (диплома о стеченом образовању издата на српском 
језику се сматра као доказ о испуњености услова). Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
са документацијом се подносе лично или поштом на горе-
наведену адресу, са назнаком „За конкурс“. Ближе инфор-
мације могу се добити на тел. 011/787-0077.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

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

Доцент за ужу научну област Екологија, 
биогеографија и заштита животне 

средине
на Катедри за екологију и географију 

биљака у Институту за ботанику и 
Ботаничкој башти „Јевремовац“, на 

одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне области 
за коју се бира; непостојање сметње из члана 72 став 4 
Закона о високом образовању и остали услови утврђе-
ни чланом 74 Закона о високом образовању. Пријаву са 
биографијом, овереним преписом дипломе и списком и 
сепаратима научних и стручних радова доставити Архиви 
Факултета, на наведену адресу, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА „РУДОВЦИ“
11566 Рудовци, Душана Петровића Шана 4

тел. 011/8192-220

Наставник биологије и домаћинства
са 90% радног времена (70% биологија 
и 20% домаћинство), на одређено време 
преко 60 дана, до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства са рада 

ради неге детета

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени 
гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 
- Одлука УС и 113/2017, кандидати треба да испуњавају и 
услове утврђене Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018), као и 
посебне услове утврђене члановима 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017 и 27/2017 - бр. закон) и то: 1) да имају одго-
варајуће образовање; 2) имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њих није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да имају држављанство Републике 
Србије; 5) да знају језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Услови под тачкама 1-5 доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току рада.

ОСТАЛО: Докази о испуњености услова под тачкама 1, 3 
и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а под тачком 2 пре 
закључења уговора о раду. Комисија утврђује испуњеност 
услова кандидта за пријем у радни однос, у року од осам 
дана од дана истека рока за пријем пријава, а кандидати 
који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. Конкур-
сна 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 и са њима обавља разговор. 
Конкурсна комисија доноси решење о избору кандидата у 
року од осам дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Уз пријаву кандидат подноси: 
оверену фотокопију дипломе; доказ о образовању из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стече-
ном на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва (оверена фотокопија доказа који издаје високошколска 
установа), оверену фотокопију држављанства РС (не ста-
рије од шест месеци), оверену фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених са холограмом. Пријаве са потребном 
документацијом слати на горенаведену адресу. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„АДРИЈАНА“

11000 Београд, Војводе Богдана 11
тел. 060/3807-658

e-mail: info@adrijana.com

Медицинска сестра васпитач
пробни рад 6 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, без обзира на радно 
искуство; потребно је знање енглеског језика - средњи 
ниво и основна информатичка обука (Windows, Word, 

Наука и образовање
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Excel, Explorer, Outlook); пожељно искуство као и лицен-
ца или стручни испит. Рад је у сменама. Конкурс важи 
до 17.01.2019. године. Контакт са послодавцем: мејлом 
или на телефон 060/3807-658, радним данима од 9 до 17 
часова. Достављање радних биографија на увид на имејл: 
info@vrticadrijana.com, особа за контакт Данијела Томић 
Томашевић.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
Београд, 11260 Умка

Милије Станојловића 10
тел. 011/8025-802

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава услове прописане чл. 122, 139 и чланом 140 
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања: 1) има одговарајуће образовање: на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предме-
та; студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице које је стекло образовање на студијама дру-
гог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета као и лице 
које је стекло образовање на студијама другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука 
мора да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета; 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављан-
ство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад; 6) има дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника, 7) најмање 
осам година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 8) 
положен испит за директора установе.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да при-
ложе: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; оверен препис/фотокопију документа о 
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; 
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотоко-
пија не старија од шест месеци); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија не старија од 
шест месеци); потврду о радном искуству да има најмање 
8 година радног искуства на пословима образовања и 
васпитања након стеченог образовања и васпитања (ори-
гинал не старији од шест месеци); уверење надлежног 
суда да против кандидата није покренут кривични посту-
пак, донета наредба о спровеођењу истраге, покренута 
оптужница или донето решење одређивању притвора 
(оригинал или оверена фотокопија не старија од шест 
месеци); уверење да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за наведена кривична дела из члана 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања (оригинал или оверена фотокопија не старија 
од шест месеци); уверење надлежног привредног суда 
да кандидат није осуђен за привредни преступ; опште 
здравствено лекарско уверење доставља кандидат који 
буде изабран, непосредно пре закључивања уговора о 
раду; пријаву на конкурс са радном биографијом и пре-
гледом кретања у служби са стручним усавршавањем, 
план и програм рада директора; доказ о знању српског 
језика на коме се остварује васпитно-образовни рад, дос-
тавља само кандидат који одговарајуће образовање није 
стекао на српском језику; извештај просветног саветника 
- пријава уз коју није достављен овај доказ неће се сма-

трати непотпуном; уколико се на конкурс пријави лице 
које је претходно обављало дужност директора установе, 
дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзо-
ра установе и оцену спољашњег вредновања. Кандидат 
изабран за директора школе који нема положен испит за 
директора дужан је да га положи у року од две године 
од дана ступања на дужност, у складу са условима про-
писаним законом. Рок за пријављивање на конкурс је 15 
дана од дана објављивања. Пријавни формулар попунити 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја: http://www.mpn.gov.rs/
wp-ontent/uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURISANjE.
doc, одштампати и заједно са осталом потребном доку-
ментацијом доставити на горенаведену адресу у затворе-
ној коверти, са назнаком „Конкурс за директора”, лично 
или препорученом поштом. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. За све додатне информације 
можете се обратити секретару школе, радним даном од 
8.00 до 14.00 часова, телефон: 011/802-5802.

ПУ „ПРВО ДРУГАРСТВО“
11080 Земун, Батајница

Мајора Зорана Радосављевића 211
e-mail: prvodrugarstvo@yahoo.com

Васпитач
на одређено време

УСЛОВИ: VI, VII степен стручне спреме, није потребно 
радно искуство. Кандидати своје пријаве могу слати на 
e-mail: prvodrugarstvo@yahoo.com.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИСЛАВ ГОЛУБОВИЋ 

МИТРАЉЕТА“
11273 Батајница, Далматинске загоре 94

тел. 011/7870-080

Наставник ликовне културе
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: 1) стечено одговарајуће високо образовање, 
прописано чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања за наставника основне 
школе: на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске 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 интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Лице из подтачке (2) мора да има 
завршене студије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета. Степен и врста образовања морају бити у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник 
РС - Просветни гласник“, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17 и 13/18); 2) психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима; 3) да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
држављанство Републике Србије; 5) знање српског језика 
- кандидат, наставник или стручни сарадник, мора има-
ти стечено средње, више или високо образовање обра-
зовање на српском језику, или имати положен испит из 
српског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да попуни пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, који у штампаној 
форми доставља школи. Уз попуњен пријавни формулар 

доставити: оверену фотокопију дипломе о завршеном 
факултету са исправом којом се доказује да је кандидат 
стекао образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина, односно доказ о положеним испити-
ма из педагогије и психологије или доказ да је кандидат 
положио стручни испит -испит за лиценцу; уверење о 
држављанству - оверена фотокопија; извод из матичне 
књиге рођених - оверена фотокопија; уверење да кан-
дидат није осуђиван правоснажном судском пресудом за 
кривична дела из тачке 3 услова конкурса; биографију. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима (лекарско уверење) подноси само 
изабрани кандидат, пре закључивања уговора о раду. 
Знање језика на коме се изводи васпитно-образовни рад 
доказује се положеним испитом из тог језика по програму 
одговарајуће високошколске установе, осим за кандида-
те који су стекли образовање на српском језику. Прија-
ва на конкурс мора садржати актуелни број фиксног или 
мобилног телефона и тачну адресу пребивалишта. Непот-
пуне или неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве са документима којима се 
доказује испуњеност услова конкурса доставити на адре-
су: Основна школа „Светислав Голубовић Митраљета“, 
11273 Батајница, Далматинске загоре 94. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на 
телефон: 011/7870-080.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„КОЛУБАРА“

11550 Лазаревац, Доситеја Обрадовића 6
тел. 011/8123-249

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице 
које испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег 
високог образовања из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, то јест висо-
ко образовање стечено: 1) на студијама другог степена 
- мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске струдије (студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно сручне области или области педагошких наука 
- у ком случају је неопходна завршеност студија првог 
степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета); или 2) на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; поседовање дозволе за рад 
(лиценце) наставника, васпитача и стручног сарадника; 
поседовање лиценце за директора установе (кандидат 
који ту лиценцу не поседује може бити изабран, али ће 
бити дужан да испит за директора установе положи у року 
од две године од дана ступања на дужност); има психич-
ку, физичку и здравствену спососбност за рад са децом 
и ученицима; има држављанство Републике Србије; зна 
српски језик и језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад; да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. Уколико се на конкурс не 
пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем 
из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, за директора школе може бити 
изабрано лице које, уз испуњеност осталих горенаведе-
них услова, има одговарајуће образовање из члана 140 
став 3 истог закона, то јест високо образовање стечено 
на студијама правог степена (основне академске, односно 
струковне специјалистичке струковне студије) или на сту-
дијама у тртајању од три године, или више образовање, 
за наставника те врсте школе, дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање десет година рада на 
пословима васпитања и образовања у установи, после 
стеченог одговарајућег образовања.

Наука и образовање
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ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, својеручно потписану, 
кандидати треба да приложе: биографију са кратким 
прегледом кретања у служби; уверење о држављанству 
(оригинал или оверену фотокопију, не старије од шест 
месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију, не старије од шест месеци); оверену 
копију дипломе о завршеном школовању, не старију од 
6 месеци; оверену копију документа о положеном испиту 
за лиценцу, односно стручном испиту (не старије од шест 
месеци); доказ да имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима (лекарско 
увререње, оригинал или оверену фотокопију, не старије 
од шест месеци); доказ о знању српског језика и језика 
на којем се изводи образовно- васпитни рад (осим кан-
дидата који су одговарајуће образовање стакли на тим 
језицима); доказ о неосуђиваности и непостојању дискри-
минаторног понашања (уверење из казнене евиденције 
МУП-а, оригинал или оверену ефотокопију, не старија од 
шест месеци); доказ да против кандидата није покренут 
кривични поступак за кривична дела из члана 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (потврда/уверење из надлежног суда, оригинал или 
оверену фотокопију, не старије од шест месеци); доказ да 
кандидат није правоснажно осуђен за привредни преступ 
у вршењу раније дужности (потврда/уверење привредног 
суда, оригинал или оверену фотокопију, не старије од 
шест месеци); потврду о радном искуству на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговрајућег 
образовања (оригинал или фотокопију, не старије од 
шест месеци); доказ о резултатима стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања (фото-
копију извештаја о спољашњем варедновању квалитета 
рада школе), важи само за кандидате који су претходно 
обављали дужност директора школе; оверену фотокопију 
лиценце за директора установе (ако је кандидат посе-
дује, не старије од шест месеци). Пријаве на конкурс за 
избор директора, заједно са потребном документацијом, 
достављају се установи у затвореним ковертама, са наз-
наком „Конкурс за директора“, лично или препорученом 
поштом, у року од 15 дана од дана објављивања конкур-
са, на горенаведену адресу школе. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити путем телефона: 
011/8123-249.

ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА
11000 Београд, Хајдук Станкова 2

тел. 011/2403-525, 2401-733
e-mail: gradjevinska@sbb.rs

www.gradjevinska.edu.rs

Наставник предметне наставе - 
наставник теоријске наставе за предмет 

Математика
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

Наставник предметне наставе - 
наставник теоријске наставе за предмет 

Српски језик и књижевност
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

Наставник предметне наставе - 
наставник теоријске наставе за предмет 

Рачунарство и информатика
са непуним радним временом од 20 

сати недељно, на одређено време ради 
замене одсутног запосленог преко 60 

дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС“, број 88/17 и 27/18): 1) да 
има одговарајуће високо образовање у складу са чл. 140 и 
142 Закона о основама система образовања и васпитања 
и Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка из општеобразовних предмета, стручних сарадника и 
васпитача у стручним школама („Службени гласник РС - 
Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017 
и 13/2018); 2) да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 

правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи. Докази о испуњености услова из тача-
ка 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ о 
испуњености услова из тачке 2 пре закључења уговора о 
раду. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе 
оверене фотокопије, не старије од шест месеци, диплому 
о стеченом одговарајућем високом образовању, уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, доказ 
о неосуђиваности. Пријаве слати на горенаведену адресу, 
у року од 8 дана од дана објављивања, са назнаком „За 
конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
узете у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДРАГОЈЛО ДУДИЋ“

Београд, Булевар краља Александра 525

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе може да буде 
лице које испуњава услове прописане чланом 139 и чла-
ном 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018), 
односно ако: 1) има одговарајуће високо образовање из 
члана 140 ст. 1 и 2 Закона за наставника основне школе, 
за педагога и психолога; 2) има дозволу за рад (лицен-
цу за наставника или стручног сарадника); 3) има обуку 
и положен испит за директора школе; 4) има најмање 
осам година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 
5) има психичку, физичку и здраствену способност за рад 
са децом и ученицима; 6) да није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 7) да има држављанство Републике 
Србије и 8) да зна српски језик и језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад. Изузетно, дужност директо-
ра школе може да обавља и лице које има одговарајуће 
образовање из члана 140 став 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања за наставника основне 
школе, дозволу за рад наставника и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора установе и најмање 
десет година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, 
ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одгова-
рајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да под-
несе: оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању за наставника основне школе, педа-
гога и психолога, у складу са одредбом члана 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања, доказ о 
поседовању лиценце за рад (оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту или обавештења о 
положеном испиту за лиценцу за наставника или стручног 
сарадника), доказ о радном стажу у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања (оригинал) - уверење да кандидат 
није осуђиван, у складу са одредбом члана 139 став 1 тач-
ка 3) Закона (оригинал), уверење о држављанству Репу-
блике Србије (оригинал), извод из матичне књиге рођених 
(фотокопија), доказ да зна српски језик, осим кандидата 
који су на српском језику стекли одговарајуће образо-
вање, доказ о резултату стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата - извештај просветног саветника (уколико 
кандидат може да прибави доказ), оверена копија, доказ 
о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оце-
ну спољашњег вредновања за кандидата на конкурсу који 
је претходно обављао дужност директора школе (овере-
ну копију), биографију са кратким прегледом кретања у 
служби и предлогом програма рада директора школе. 
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену 

способност за рад са децом и ученицима прибавља се пре 
закључивања уговора којим се регулише статус изабраног 
директора. Изабрани кандидат има обавезу да у закон-
ском року положи испит за директора. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће бити узете у разматрање. Пријаве са доказима 
о испуњавању услова конкурса се достављају на адресу 
школе, са назнаком „Конкурс за директора школе” или 
донети лично. Сва потребна обавештења могу се добити 
од секретара школе, на број телефона: 011/2882-460 или 
3047-099.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Чика Љубина 18-20

тел. 011/3206-104

Редовни професор за ужу научну област 
Класичне науке

предност имају кандидати чије је 
тежиште истраживања латинска 

лингвистика

Ванредни професор за ужу научну 
област историја Ликовних уметности и 

архитектуре
на одређено време од пет година

Ванредни професор за ужу научну 
област Општа филозофија

на одређено време од пет година, 
предност имају кандидати чије је 

тежиште истраживања филозофија духа

Ванредни професор за ужу научну 
област Општа психологија

на одређено време од пет година, 
предност имају кандидати чије је 
тежиште истраживања социјална 

психологија
2 извршиоца

Ванредни професор за ужу научну 
област Општа педагогија са 

методологијом и историја педагогије
на одређено време од пет година

Ванредни професор за ужу научну 
област Социологија

на одређено време од пет година

Доцент за ужу научну област 
Социологија

на одређено време од пет година

Доцент за ужу научну област Класичне 
науке

на одређено време од пет година, 
предност имају кандидати чије је 
тежиште истраживања латинска 

лингвистика

Доцент за ужу научну област Општа 
психологија

са 50% радног времена, на одређено 
време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен док-
тора наука из уже научне области за коју се бира, способ-
ност за наставни рад.

Асистент за ужу научну област 
Социологија

на одређено време од три године

Асистент за ужу научну област 
Социологија

са 50% радног времена, на одређено 
време од три године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
социолог који је положио све испите предвиђене студијс-
ким програмом докторских студија и одбранио предлог 
теме докторске дисертације (уколико је студент доктор-
ских студија), односно завршио и предао дисертацију 

Наука и образовање
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(уколико је за асистента изабран са стеченим академским 
називом магистра наука); објавио у часопису или зборни-
ку најмање три научна, односно стручна рада; позитивна 
оцена педагошког рада (студентска евалуација и оцена 
одељења) или асистент који је стекао научни назив док-
тора наука.

Асистент за ужу научну област Општа 
психологија

са 50% радног времена, на одређено 
време од три године (избор), предност 

имају кандидати чије је тежиште 
истраживања квалитативна и културно-

историјска психологија

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани пси-
холог који је назив дипломирани стекао у складу са пра-
вилима студија која су важила до 10.09.2005. године; или 
лице које је уписало докторске студије психологије и на 
претходно завршеним основним и мастер студијама ост-
варило просечну оцену најмање осам и које показује сми-
сао за наставни и научни рад; или лице које је уписало 
докторске студије психологије, без претходно завршених 
мастер студија, одн. које је стекло стручни назив „дипло-
мирани“ у одговарајућој научној области и основне сту-
дије завршило са просечном оценом најмање осам; VII/2 
степен стручног образовања коме је прихваћена тема 
докторске дисертације.

ОСТАЛО: Поред општих услова кандидати треба да 
испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о 
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05) и Ста-
тута Факултета. Пријаве кандидата са прилозима (био-
графију са неопходним подацима за писање извештаја, 
дипломе, списак објављених радова и осталу пратећу 
документацију), доставити на наведену адресу Факултета.

ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА
ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА У БЕОГРАДУ

11080 Земун, Цара Душана 254

Наставник у звању професора 
струковних студија за област 

Друштвено-хуманистичке науке, ужа 
научну област Физичко васпитање и 

спорт
са 50% радног времена

УСЛОВИ: докторат из области спорта, најмање два науч-
на или стручна рада објављена у целости у последњих 5 
година у међународним или домаћим научним или струч-
ним часописима или зборницима са научних или стручних 
скупова, са рецензијама, из области за коју се бира или 
један рад и објављену литературу из области за коју се 
бира (уџбеници, скрипта, практикуми, приручници, збир-
ке задатака, монографије, прегледни чланци) и искуство 
у настави од 5 година у високом образовању.

Наставник у звању професора 
струковних студија за област Медицина, 

ужа научну област Дерматологија
са 20% радног времена 

УСЛОВИ: докторат медицинских наука из области дермато-
логије, најмање два научна или стручна рада објављена у 
целости у последњих 5 година у међународним или домаћим 
научним или стручним часописима или зборницима са науч-
них или стручних скупова, са рецензијама, из области за коју 
се бира или један рад и објављену литературу из области за 
коју се бира (уџбеници, скрипта, практикуми, приручници, 
збирке задатака, монографије, прегледни чланци) и иску-
ство у настави од 5 година у високом образовању.

Наставник у звању професора 
струковних студија за област Медицина, 

ужа научну област Хигијена
са 5% радног времена

УСЛОВИ: докторат медицинских наука из области хигије-
не, најмање два научна или стручна рада објављена 
у целости у последњих 5 година у међународним или 
домаћим научним или стручним часописима или збор-
ницима са научних или стручних скупова, са рецензија-
ма, из области за коју се бира или један рад и објављену 
литературу из области за коју се бира (уџбеници, скрипта, 
практикуми, приручници, збирке задатака, монографије, 
прегледни чланци) и искуство у настави од 5 година у 
високом образовању.

Наставник у звању предавача за 
област Медицина, ужа научна област 

Радиологија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: магистеријум или специјализација из области 
радиологије, најмање један научни, односно стручни 
рад објављен у међународним или домаћим научним 
или стручним часописима или зборницима са научних 
или стручних скупова, са рецензијама, са рецензијама у 
последњих пет година и искуство у настави од 5 година у 
високом образовању.

Наставник у звању предавача за 
област Медицина, ужу научну област 

Дерматологија
са 50% радног времена, на одређено 

време од 5 година

УСЛОВИ: магистеријум медицинских наука или специја-
лизација из дерматовенерологије, медицински факултет, 
најмање један научни односно стручни рад објављен у 
међународним или домаћим научним или стручним часо-
писима или зборницима са научних или стручних скупова, 
са рецензијама, са рецензијама у последњих пет година 
и искуство у настави од 5 година у високом образовању.

Наставник у звању предавача за област 
Медицина, ужа научна област Општа 

медицина
са 50% радног времена, на одређено 

време од 5 година

УСЛОВИ: магистеријум медицинских наука или специја-
лизација медицинских наука, медицински факултет, 
најмање један научни, односно стручни рад објављен у 
међународним или домаћим научним или стручним часо-
писима или зборницима са научних или стручних скупова, 
са рецензијама, са рецензијама у последњих пет година 
и искуство у настави од 5 година у високом образовању.

ОСТАЛО: Поред општих и посебних услова кандидати 
треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама 
Закона о високом образовању, Статута школе и Правил-
ником о систематизацији радних места. Пријаве кандида-
та са прилозима (биографија са неопходним подацима за 
писање извештаја, извод из матичне књиге рођених, ове-
рена фотокопија дипломе, списак радова и други прилози 
којима кандидат доказује да испуњава услове конкурса) 
достављају се у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији Националне службе за запошла-
вање „Послови“, на адресу Високе здравствене школе 
струковних студија у Београду, Цара Душана 254, Земун. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање.

ПУ „МАЛИ НАУЧНИЦИ“
11070 Нови Београд, Сурчинска 76/3

Васпитач
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме у наведе-
ном занимању, познавање рада на рачунару (Word), 
познавање енглеског језика. Пријаве слати на e-mail: 
naucnicimali@gmail.com, у року од 15 дана од дана 
објављивања огласа.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

11260 Београд - Умка, Милије Станојловић 10
тел. 011/802-5802

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 19.12.2018. 
године поништава се у целости.

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: 1) кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања, 
2) да има одговарајуће образовање у складу са одредбама 
чл. 140 Закона о основама система образовања и вааспи-
тања и („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18) и Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС -Просветни 
гласник “, бр. 11/2102, 15/2013, 2/2016, 10/2016 и 11/2016, 
2/2017, 13/18), 3) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима прилаже кандидат који буде 
примљен по конкурсу, пре закључења уговора о раду), 
4) да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 5) да има држављанство Републике Србије; 6) да 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс (пријавни формулар са 
сајта Министарства просвете) кандидати су обавезни 
да доставе: оверену копију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању, оригинал или оверену фотокопију 
извода изматичне књиге рођених, оверену фотокопију 
или оригинал уверења да лице није под истрагом и да про-
тив лица није подигнута оптужница - не старије од 6 месе-
ци и оригинал или оверену фотокопију о држављанству 
Републике Србије - не старије од 6 месеци, доказ о знању 
српског језика (уколико знање није стечено на српском 
језику). Кандидати који су изабрани у ужи избор у року од 
осам дана упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 
осам дана од дана пријема резултата психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученицима. Конкурс-
на комисија обавља разговор са кандидатима са листе о 
избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Пријаве слати на адресу ОШ 
„Доситеј Обрадовић“, 11260 Умка, Милије Станојловића 
10, са назнаком „За конкурс”. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. 
Додатне информације можете добити на телефон школе: 
011/802-5802.

КРИМИНАЛИСТИЧКО
ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА

11080 Земун, Цара Душана 196

Наставник у звању наставника страног 
језика за ужу научну област Енглески 
језик, за наставни предмет Енглески 

језик 2
на период од 4 године

УСЛОВИ: завршене основне студије - филолошки факул-
тет (енглески језик), стечено високо образовање - мастер, 
објављени стручни радови у одговарајућој области и спо-
собност за наставни рад. Кандидати поред општих усло-
ва треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама 
Закона о високом образовању, Статута и Правилника о 
поступку и условима за избор у звања наставника и сарад-
ника. Кандидат уз пријаву прилаже: биографију, уверење о 
држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге 
рођених, уверење да против кандидата није покренут кри-
вични поступак нити истрага (које није старије од шест месе-
ци), диплому, односно уверење о високој стручној спреми, 
диплому или уверење о стеченом одговарајућем стручном, 
академском односно научном називу, списак научних и 
стручних радова, као и по један примерак тих радова.

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање
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ОСТАЛО: Пријаве са биографијом и траженим докази-
ма о стеченом образовању, достављају се Криминалис-
тичко-полицијској академији у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса, на адресу: Улица цара Душана 
196, Београд, 11080 Земун. Пријаве поднете по истеку 
рока и пријаве без потребних доказа неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЈИСЛАВ ВОКА САВИЋ“

11550 Лазаревац, Доситеја Обрадовића 4
тел. 011/8123-229

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице 
које испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег 
високог образовања из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, то јест високо 
образовање стечено: 1) на студијама другог степена -мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске струдије (студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно сручне области или области педагошких наука - у 
ком случају неопходна завршеност студија првог степе-
на из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета); или 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године); поседовање дозволе за рад 
(лиценце) наставника, васпитача и стручног сарадни-
ка; поседовање лиценце за директора установе (канди-
дат који ту лиценцу не поседује може бити изабран, али 
ће бити дужан да испит за директора установе положи 
у року од две године од дана ступања на дужност); да 
има психичку, физичку и здравствену спососбност за рад 
са децом и ученицима; да има држављанство Републи-
ке Србије; зна српски језик и језик на којем се оставарује 
образовно-васпитни рад; да није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има најмање осам година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Уколико се на кон-
курс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим обра-
зовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања, за директора школе може бити 
изабрано лице које, уз испуњеност осталих горенаведе-
них услова, има одговарајуће образовање из члана 140 
став 3 истог закона, то јест високо образовање стечено 
на студијама правог степена (основне академске, односно 
струковне специјалистичке струковне студије) или на сту-
дијама у тртајању од три године, или више образовање 
за наставника те врсте школе, дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање десет година рада на 
пословима васпитања и образовања у установи, после 
стеченог одговарајућег образовања. 

ОСТАЛО: Уз пријаву наконкурс својеручно потписану 
кандидати треба да приложе: биографију са кратким 
прегледом кретања у служби; уверење о држављанству 
(оригинал или оверену фотокопију, не старије од шест 
месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију, не старије од шест месеци); оверену 
копију дипломе о завршеном школовању, не старију од 
6 месеци; оверену копију документа о положеном испиту 
за лиценцу, односно стручном испиту (не старије од шест 
месеци); доказ да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (лекарско увре-
рење, оригинал или оверену фотокопију, не старије од 
шест месеци); доказ о знању српског језика и језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандида-
та који су одговарајуће образовање стакли на тим јези-
цима); доказ о неосуђиваности и непостојању дискри-
минаторног понашања (уверење из казнене евиденције 
МУП-а, оригинал или оверену фотокопију, не старија од 
шест месеци); доказ да против кандидата није покренут 
кривични поступак за кривична дела из члана 139 став 1 

тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (потврда/уверење из надлежног суда, оригинал или 
оверену фотокопију, не старије од шест месеци); доказ да 
кандидат није правоснажно осуђен за привредни преступ 
у вршењу раније дужности (потврда/уверење Привред-
ног суда, оригинал или оверену фотокопију, не старије од 
шест месеци); потварду о радном искуству на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговрајућег 
образовања (оригинал или фотокопију, не старије од 
шест месеци); доказ о резултатима стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања (фото-
копију извештаја о спољашњем варедновању квалитета 
рада школе) важи само за кандидате који су претходно 
обављали дужност директора школе; оверену фотокопију 
лиценце за директора установе (ако је кандидат поседује, 
не старије од шест месеци). Пријава на конкурс за избор 
директора, заједно са потребном документацијом, дос-
тавља се установи у затвореним ковертама, са назнаком 
“Конкурс за директора”, лично или препоручном поштом у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса на горена-
ведену адресу школе. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве се неће узимати у разматрање. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе, путем теле-
фона: 011/8123-229.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/3336-601

Наставник на академским студијама 
у звању ванредног професора за ужу 

научну област Физичка хемија - квантна 
хемија, за предмете Општи курс 

физичке хемије 2 и Физичка хемија 
флуида (основне академске студије) 
и Моделирање и процена утицаја на 
животну средину (мастер академске 

студије) на Факултету за физичку хемију
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука; да кандидат има 
научне, односно стручне радове објављене у научним 
часописима или зборницима, са рецензијама, од значаја 
за ужу научну област за коју се бира; неосуђиваност за 
кривична дела из члана 72 став 4 Закона о високом обра-
зовању. Остали услови утврђени су одредбама Закона о 
високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 и 
73/18), Правилника о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наствника Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду” бр. 200/17), 
Правилника о критеријумима за избор у звању наставника 
и сарадника на Факултету за физичку хемију и Статута 
Факултета (бр. 741/1/18), у складу са којима ће бити извр-
шен избор. Пријаве са биографијом и доказима о испуње-
ности услова конкурса доставити Служби за правно-ад-
министративне послове Факултета, на наведену адресу, у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ

ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Високог Стевана 2

тел. 011/2183-036

Наставник у звање ванредног професора 
за ужу научну област Биомедицинско 

инжењерство
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; машински факултет.

Наставник у звање ванредног професора 
за ужу научну област Офталмологија

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; медицински факул-
тет.

ОСТАЛО: докторат из уже научне области, да кандидат 
испуњава остале услове предвиђене чл. 74. Закона о 
високом образовању („Сл. гласник Републике Србије” бр. 
88/2017 и 27/2018 - др.закон), као и Статутом Факултета 
за избор у звање ванредног професора. Документа која 
је потребно доставити: пријава на конкурс, биографија, 
библиографија, оверене копије диплома, извод из мати-
чне књиге рођених, држављанство и потврда надлежног 

органа да кандидат није под истрагом. Пријаве на кон-
курс са свим прилозима подносе се на наведену адресу 
Факултета, у року од 15 дана. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ “ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ”
11070 Нови Београд, Војвођанска 61

Директор
на период од 4 године 

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо обра-
зовање стечено на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета или из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука) или да има 
одговарајуће високо образовање на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10.09.2005. године за наставника 
основне школе, педагога и психолога или да има образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих нај-
мање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и 6 бодова праксе у установи у складу са 
Европским системом преноса бодова (доказује се доставом 
уверења о положеном стручном испиту. Кандидат треба 
да има дозволу за рад за наставника и стручног сарадника 
(лиценцу), обуку и положен испит за директора школе, нај-
мање 8 година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег образовања, изу-
зетно 10 година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања из 
чл. 140 ст. 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом 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, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
рососкврнуће, за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Уз формулар за пријем 
у радни однос у установи образовања и васпитања лице 
подноси биографске податке, односно радну биографију, 
са кратким прегледом кретања у служби, адресом и кон-
такт телефоном, оверену фотокопију дипломе о завршеном 
одговарајућем високом образовању, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту или обавештења о 
положеном испиту за лиценцу за наставника или стручног 
сарадника, доказ да има обуку и положен испит за директо-
ра школе, уколико га поседује (оверену фотокопију), ориги-
нал потврду о раду у установи на пословима образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег образовања, ори-
гинал лекарско уверење да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, оригинал 
извод из казнене евиденције МУП-а Републике Србије да 
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или рососкврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање, оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству (не старије од 6 месеци), оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених 
на прописаном обрасцу са холограмом, оригинал или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом средњем или вишем 
образовању на српском језику за лице које није стекло висо-
ко образовање на српском језику или уверење о положеном 
српском језику по програму одговарајуће високошколске 
установе, оверену фотокопију резултата стручно-педагош-
ког надзора о свом раду (извештај просветног саветника ако 
је надзор вршен, односно ако стручно-педагошки надзор 
није вршенизјаву да стручно-педагошки надзор није вршен), 
за лице које је претходно обављало дужност директора 
установе оверену фотокопију резултата стручно-педагошког 
рада установе и оцену спољашњег вредновања установе, 

Наука и образовање
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односно ако стручно-педагошки надзор установе није вршен 
и није вршено спољашње вредновање установе изјаву да 
није вршено, предлог програма рада за време мандата и 
остала документа која могу послужити у поступку. Форму-
ла за пријем у радни однос у установи образовања може 
се преузети са веб-адресе Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја - http://www.mpn.gov.rs/. Решење о 
именовању директора доноси надлежни министар у року од 
30 дана од дана пријема документације, о чему школа оиба-
вештава лица која су се пријавила на конкурс. Пријаве слати 
препорученом пошиљком на наведену адресу, са назнаком 
„За конкурс за директора“ или предати непосредно у секре-
таријату школе, радним даном од 08.00 до 15.00 часова, у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ВИСОКА ШКОЛА МОДЕРНОГ 
БИЗНИСА

11000 Београд, Теразије 27
тел. 011/4120-700

Сарадник (сарадник у настави, асистент 
и асистент са докторатом) - ужа научна 

област Економија и финансије 
2 извршиоца

Сарадник (сарадник у настави, асистент 
и асистент са докторатом) - ужа научна 

област Менаџмент и маркетинг 
2 извршиоца

УСЛОВИ: утврђени су Законом о високом образовању 
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017), Статутом Високе шко-
ле и Правилником о начину и поступку избора у звања 
и заснивања радног односа наставника и сарадника, у 
складу са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. Пријаве са доказима о испуњености услова 
конкурса (биографија, списак радова, диплома о одгова-
рајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, потврда надлежног органа да 
кандидат није под истрагом - документа у оригиналу или 
овереном препису и не старија од шест месеци), дос-
тављају се на наведену адресу школе. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

БОР

ОШ „ВЕЛИМИР МАРКИЋЕВИЋ“
19250 Мајданпек, Светог Саве 39
тел/факс: 030/581-138, 588-105

Наставник физичког васпитања
са 35% радног времена, на одређено 

време до повратка радника са функције 
директора школе

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописа-
не чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 - 
други закон и 27/2018 (II) - други закон), и то: 1) да имају 
одговарајуће образовање, у складу са чланом 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС” бр. 88/2017 и 27/2018 - други закон и 27/2018 (II) 
- други закон), лице које је стекло одговарајуће високо 
образовање: 1) на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) и то: (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог 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 образо-
вање до 10. септембра 2005. године; према Правилнику 
о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18) и то: про-
фесор физичког васпитања, професор физичке културе, 
дипломирани педагог физичке културе, професор физич-
ког васпитања - дипломирани тренер са назнаком спорт-
ске гране, професор физичког васпитања - дипломирани 
организатор спортске рекреације, професор физичког 
васпитања - дипломирани кинезитерапеут, дипломирани 
професор физичког васпитања и спорта, мастер професор 
физичког васпитања и спорта, мастер професор физичког 
васпитања и кинезитерапије, професор физичког васпи-
тања и спорта, мастер физичког васпитања и спорта; про-

фесор спорта и физичког васпитања; професор спорта 
и физичке културе; мастер професор предметне наставе 
(претходно завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет); 2) 
да имају психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење о томе као 
доказ доставља кандидат који буде изабран пре закљу-
чења уговора о раду); 3) да нису осуђивани правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њих није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да имају држављанство Републи-
ке Србије; 5) да знају језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику, кандидат доставља доказ одго-
варајуће високошколске установе надлежне за издавање 
таквих докумената о познавању језика на коме се изводи 
образовно-васпитни рад).

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе следећа 
документа: оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању (оверена копија не старија од 6 
месеци), у складу са чланом 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 
и 27/2018 - други закон и 27/2018 (II) - други закон) и 
према Правилнику о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС”, 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
копија не старија од 6 месеци); уверење о држављанству 
Републике Србије, не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверена копија не старија од 6 месеци); доказ да канди-
дат није лице осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање 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 
(члан 139 став 1 тачка 3 Закона), не старије од 6 месе-
ци; доказ о познавању српског језика и језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад подноси кандидат који 
није стекао диплому на српском језику; потписану биогра-
фију. Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs), а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом, достављају школи. Конкурс спроводи конкурс-
на комисија коју именује директор школе и која утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос у 
року од 8 дана од дана истека рока за пријем пријава. 
Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана 
упућују се на психолошку процену способности за рад са 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. Кон-
курсна комисија сачињава листу кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос у року од 8 дана од 
дана пријема резултата психолошке процене способности 
за рад са ученицима. Конкурсна комисија обавља разго-
вор са кандидатима са листе и 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 конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаву са доказима 
о испуњености услова доставити на адресу школе, са наз-
наком „За конкурс“.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НЕВЕН“

19320 Кладово, 22. септембар 54
тел. 019/801-706

Оглас објављен у публикацији „Послови” од 
15.08.2018. године поништава се за радно 
место: секретар установе.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„НЕВЕН“

19320 Кладово, 22. септембар 54
тел. 019/801-706 

Секретар установе

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, односно стручна 
спрема према чл. 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 
27/2018); психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом; да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; држављанство Републике Србије; 
да кандидат зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријавни формулар 
(налази се на интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја) поднесу следећа докумен-
та: диплому, извод из матичне књиге рођених и уверење 
о држављанству (све у оригиналу или овереној фотоко-
пији); доказ о познавању српског језика (осим кандидата 
коју су одговарајуће образовање стекли на српском јези-
ку); уверење надлежне полицијске управе о неосуђива-
ности за наведена кривична дела. Доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом изабрани кандидат доставља пре закључења 
уговора о раду. У току трајања поступка одлучивања о 
избору кандидата, Конкурсна комисија врши ужи избор 
кандидата, који се у року од 8 дана од дана истека рока 
за подношење пријава упућују на претходну проверу 
психофизичких способности за рад са децом, коју врши 
Национална служба за запошљавање, о чему ће канди-
дати бити благовремено обавештени. Пријаве са докази-
ма о испуњавању услова конкурса могу се поднети лично 
или поштом на адресу установе, са назнаком “За конкурс”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
19210 Бор, Моше Пијаде 31

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове, 
односно да поседује: држављанство Републике Србије; 
одговарајуће високо образовање стечено на: студија-
ма другог степена (мастер академске студије мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предме-
та, студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука. Кандидат мора има-
ти завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета, на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника 
ове врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога, 
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарад-
ника, обуку и положен испит за директора установе и 
најмање осам година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања. Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан 
кандидат са напред наведеним одговарајућим образо-
вањем, за директора основне школе може бити изабрано 
и лице које има стечено одговарајуће високо образовање 
на студијама првог степена (основне академске, односно 
струковне студије и специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од три године или стеченим вишим 
образовањем, дозволу за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника, обуку и положен испит за дирек-
тора установе и најмање десет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. Кандидат треба и: да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 

Наука и образовање

www.nsz.gov.rs



   |  Број 809 | 26.12.2018. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs54 

за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да зна српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, која треба да садржи 
биографске податке са прегледом кретања у служби, 
евентуалне прилоге којима доказује стручне, организа-
ционе, педагошке и др. квалитете за обављање посло-
ва директора, кандидат обавезно прилаже: оверену 
копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, 
у складу са чланом 140 ЗОСОВ-а (напред наведено); 
оверену фотокопију уверења о поседовању лиценце за 
рад; доказ о радном искуству у установи на пословима 
образовања и васпитања; доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и учени-
цима; уверење да кандидат није осуђиван, у складу 
са одредбом члана 139 став 1 тачка 3 ЗОСОВ а, које 
уверење кандидат прибавља лично (напред наведено); 
уверење о држављанству Републике Србије и извод 
из матичне књиге рођених у овереним фотокопијама; 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај просветног саветника); доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора школе и оце-
ну спољашњег вредновања за кандидата на конкурсу 
који је претходно обављао дужност директора школе; 
предлог програма рада директора школе. Доказ да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима прилаже кандидат који је одлу-
ком школског одбора изабран за директора школе, а 
пре закључења уговора о раду. Кандидат изабран за 
директора школе дужан је да у року и условима про-
писаним законом, односно правилником који је донео 
министар просвете, положи испит за лиценцу за дирек-
тора школе. Кандидатима ће благовремено бити дос-
тављено решење о избору директора школе. Приложе-
на документа не смеју бити старија од 6 месеци. Рок за 
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс са 
комплетном документацијом слати на горенаведену 
адресу. Неблаговремене и пријаве са некомплетном 
документацијом неће се разматрати.

ГЊИЛАНЕ

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
38260 Косовска Каменица, Цара Лазара бб

Педагошки асистент
на одређено време за школску 

2018/2019. годину

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат 
који испуњава следеће услове: да има завршену нај-
мање средњу школу у трајању од 4 године; да има сав-
ладан програм обуке за педагошког асистента прописан 
од стране Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, тј. завршен програм обуке за педагошког асис-
тента (уводни модул), што се доказује оригиналом или 
овереном фотокопијом докумената; да зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да 
има искуства у раду са децом из осетљивих друштвених 
група, посебно припадницима ромске националне мањи-
не, да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело утвђено у члану 12 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања; да је 
држављанин Републике Србије. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања конкурса.

ОСТАЛО: Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи: попуњен пријавни формулар преузет са 
званичне странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја - www.mpn.gov.rs; кратку биографију; 
фотокопију личне карте; доказ о држављанству (уве-
рење о држављанству, односно извос из матичне књиге 
рођених); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; оригинал или оверену фотокопија докумен-
та којим се доказује савладан програм обуке за педагош-
ког асистента (уводни модул); лекарско уверење да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима кандидат подноси пре закљу-

чења уговора о раду; доказ о неосуђиваности. Пријаве 
послати на адресу: ОШ „Десанка Максимовић“, 38260 
Косовска Каменица, Цара Лазара бб. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем 
телефона: 065/4269-530.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
Ранилуг

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег 
високог образовања из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, то јест високо 
образовање стечено: 1) на студијама другог степена - 
мастер академске студије, мастер струковне студије или 
специјалистичке академске студије (студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука 
- у ком случају је неопходна завршеност студија првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета), или 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године), за наставника економско-трговинске шко-
ле, педагога или психолога; поседовање дозволе за рад 
(лиценце) наставника, васпитача и стручног сарадника; 
поседовање лиценце за директора установе (кандидат 
који ту лиценцу не поседује може бити изабран, али ће 
бити дужан да испит за директора установе положи у року 
од две године од дана ступања на дужност); поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима; поседовање држављанства Репу-
блике Србије; знање српског језика и језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију; непостојање дискриминаторног понашања на стра-
ни кандидата, утврђеног у складу са законом; најмање 
осам година рада на пословима образовања и васпитања 
у установи за образовање и васпитање, након стеченог 
одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на 
конкурс кандидати треба да приложе: доказ о држављан-
ству (уверење о држављанству, односно извод из матич-
не књиге рођених); оверен препис/фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; доказ о знању српског језика и 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на 
тим језицима); оверен препис/фотокопију документа о 
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испи-
ту; потврду о радном искуству; доказ о неосуђиваности 
и о непостојању дискриминаторног понашања; доказ 
о резултатима стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања (само кандидати који су 
претходно обављали дужност директора установе); ове-
рен препис/фотокопију лиценце за директора установе 
(ако је кандидат поседује); преглед кретања у служби 
са биографским подацима (необавезно); доказе о својим 
стручним и организационим способностима (необавезно). 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе и преко телефона: 0280/76-132.

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
38260 Косовска Каменица, Цара Лазара бб

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег 
високог образовања из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, то јест високо 
образовање стечено: 1) на студијама другог степена - 

мастер академске студије, мастер струковне студије или 
специјалистичке академске студије (студије другог сте-
пена из научне односно стручне области за одговарајући 
предмет,односно групе предмета; студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педагош-
ких наука - у ком случају је неопходна завршеност сту-
дија првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета), или 
2) на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године), за наставника основне 
школе, педагога или психолога; поседовање дозволе за 
рад (лиценце) наставника, васпитача и стручног сарадни-
ка; поседовање лиценце за директора установе (канди-
дат који ту лиценцу не поседује може бити изабран, али 
ће бити дужан да испит за директора установе положи у 
року од две године од дана ступања на дужност); посе-
довање психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима; поседовање држављанства 
Републике Србије; знање српског језика и језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родосврнуће, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију; непостојање дискриминаторног понашања 
на страни кандидата, утврђеног у складу са законом; 
најмање осам година рада на пословима образовања и 
васпитања у установи за образовање и васпитање, након 
стеченог одговарајућег образовања. Уколико се на кон-
курс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим обра-
зовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања, за директора школе може бити 
изабрано и лице које, уз испуњеност осталих горе наве-
дених услова, има одговарајуће образовање из члана 140 
став 3 истог закона, то јест високо образовање стечено 
на студијама првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне студије) или на 
студијама у трајању од три године, или више образовање, 
за наставника те врсте школе, дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање десет година рада на 
пословима васпитања и образовања у установи, после 
стеченог одговарајућег образовања.

УСЛОВИ: Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Уз ријаву на конкурс кан-
дидати треба да приложе: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању, у складу са одредбом члан 140 
Закона о основама система образовања и васпитања; ове-
рен препис/фотокопију документа о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту; доказ о радном стажу 
у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; уверење да канди-
дат није осуђиван, у складу са одредбом члана 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; доказ о непостојању дискриминаторног понашања, 
доказ о држављанству (уверење о држављанству, однос-
но извод из матичне књиге рођених не старије од 6 месе-
ци); доказ о резултатима стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања (само кандида-
ти који су претходно обављали дужност директора уста-
нове); оверен препис/фотокопију лиценце за директора 
установе (ако је кандидат поседује); биографију са крат-
ким прегледом кретања у служби и предлогом програ-
ма рада директора школе (необавезно); доказе о својим 
стручним и организационим способностима (необавезно). 
Неблаговремене и непотпуне пријаве пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Сва потребна документа слати на адре-
су: ОШ „Десанка Максимовић“, 38260 Косовска Каменица, 
Цара Лазара бб, са назнаком „Конкурс за избор директора 
школе”. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе и путем телефона: 065/426-95-30.

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ЧАЧАК

ОШ „ПРЕЉИНА“
32212 Прељина, Драгана Бојовића 31

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

e-mail: os.preljina@mts.rs

Наставник разредне наставе
на одређено време до краја школске 

године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања, и то: да има одговарајуће образовање у 
складу са чл. 140 и 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017 
и 27/18 др. закон) и у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17) за радно место за које кон-
курише; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело из члана 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на ком се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја) и уз одштампан пријавни 
формулар достављају школи следећу документацију: 
оверену фотокопију дипломе; уверење о држављан-
ству (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију); доказ о знању српског језика, јези-
ка на којем се остварује образовно-васпитни рад у шко-
ли - доставља се само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику; доказ да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење 
издаје МУП); уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: У поступку одлучивања о избору наставника и 
стручног сарадника Конкурсна комисија утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни однос из члана 
139 Закона, у року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, 
у року од осам дана упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Уколико је већ извршена 
психолошка процена способности (у периоду од 6 месе-
ци пре истека рока за пријаву на овај конкурс), кандидат 
ће у пријави назначити када и где је извршена проце-
на. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке процене спо-
собности за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе и доноси 
решење о избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити разматране.

ЈАГОДИНА

ОШ „СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ“
35208 Војска

e-mail: osvojska@gmail.com
тел. 035/8339-140

Наставник математике
са 88,89% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, до повратка запослене 
са одсуства са рада ради неге детета, а 

најдуже до 31.08.2019. године

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање 
радног односа треба да испуњава и посебне услове пред-
виђене одредбама чл. 139, 140 и 144 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закон) и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник - Про-
светни гласник”, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17 и 13/18). Кандидати уз пријаву треба да доставе сле-
дећа документа: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем високом образовању у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закон) 
и Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Службени глас-
ник - Просветни гласник”, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17 и 13/18); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију); уверење о држављан-
ству Републике Србије (не старије од шест месеци, ориги-
нал или оверену фотокопију) и доказ о познавању српског 
језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни 
рад подноси кандидат који није стекао диплому на српском 
језику. Лекарско уверење, као доказ да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, кандидат који буде изабран доставља пре 
закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају школи на адресу: ОШ „Стеван Синђе-
лић“, 35208 Војска. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Докази о испуњавању услова предвиђених овим огласом, 
ако нису оригинални, него фотокопије или преписи, морају 
бити оверени у складу са Законом о оверавању потписа, 
рукописа и преписа („Службени галасник РС”, бр. 93/2014 
и 22/2015). Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе, телефон: 035/8339-140.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО КРСМАНОВИЋ“

35255 Доња Мутница
тел. 035/540-607

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: директор школе може да буде лице које испуња-
ва услове прописане чл. 139 и чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ 
бр. 88/2017 и 27/2018) и Правилником о ближим услови-
ма за избор директора установе образовања и васпитања 
(„Сл. гл. РС“ бр. 108/2015). Дужност директора може да 
обавља лице: које има одговарајуће високо образовање за 
наставника основне школе, за педагога и психолога, сте-
чено: (1)  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 интердисциплинарне, ултрадисциплинарне, 
трансдициплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне односно стручне области 
педагошких наука; (2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; које 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; које није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
које има држављанство Републике Србије; које зна српски 
језик на којем се остварује васпитно-образовни рад; које 
има дозволу за рад наставника и стручног сарадника - 
педагога и психолога; које има обуку и положен испит за 
директора; изабрани директор који нема положен испит 
за директора дужан је да га положи у року од две годи-
не од дана ступања на дужност; директору који не положи 
испит за директора у року од две године од дана ступања 
на дужност престаје дужност директора; које има најмање 
осам година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 
које није правноснажно осуђено за привредне преступе у 

вршењу раније дужности. Кандидат за директора устано-
ве образовања и васпитања не може да оствари предност 
приликом избора ако је у току избора утврђено да је против 
њега покренут кривични поступак доношењем наредбе о 
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није 
претходила истрага или доношењем решења о одређи-
вању притвора пре доношења оптужног предлога - за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног детета, запуштање или злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита и друга кривична дела против службене дужности, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом. Изузет-
но, уколико се на конкурс не пријави ниједан кандидат са 
одговарајућим образовањем из чл. 140 став 1 и 2 Закона, 
дужност директора основене школе може да обавља лице 
које има одговарајуће образовање из чл. 140 ст. 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања за наставни-
ке те врсте школе, дозволу за рад наставника и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директора установе 
и најмање десет година рада у у станови на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс дос-
тави: оверену копију дипломе о одговарајућем образо-
вању; уверење надлежне полицијске управе да није пра-
воснажном пресудом осуђиван за кривична дела прописна 
чл. 139 ст. 1 т. 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања (уверење треба да буде издато након расписи-
вања конкурса); оригинал или оверену копију уверења о 
држављанству РС (не старије од 6 месеци); доказ да зна 
српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад 
(овај доказ доставља кандидат који одговарајуће високо 
образовање није стекао на српском језику); оверену копију 
дозволе за рад наставника и стручног сарадника - педагога 
и психолога; оригинал или оверену копију доказа да има 
обуку и положен испит за директора установе (пријава уз 
коју није достављен овај доказ неће се сматрати непотпу-
ном); потврду о радном искуству у установи на послови-
ма образовања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања; уверење надлежног привредног суда да није 
правноснажно осуђен за привредни преступ у вршењу 
раније дужности (уверење треба да буде издато након рас-
писивања конкурса); доказ о резултату стручно-педагош-
ког надзора и оцену спољашњег вредновања (овај доказ 
доставља кандидат који је претхпдно обављао дужност 
директора установе); биографију (са прегледом стручног 
усавршавања, кретања у служби); уверење надлежног 
суда да против кандидата није покренут кривични посту-
пак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђи-
вањем оптужнице којој није претходила истрага или доно-
шењем решења о одређивању притвора пре подношења 
оптужног предлога - за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног детета, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела 
примање и давање мита и друга кривична дела против 
службене дужности, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом (уверење треба да буде издато након рас-
писивања конкурса); лекарско уверење здравствене уста-
нове доставља кандидат који решењем министра просвете, 
науке и технолошког развоја буде именован за директора 
установе. Лекарско уверење се доставља пре закључења 
уговора о међусобним правима и обавезама. Рок за подно-
шење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. 
Пријаве са потребном документацијом достављају се лич-
но или путем поште, у затвореној коверти, на адресу: ОШ 
„Бранко Крсмановић“, 35255 Доња Мутница, Бранка Крс-
мановића бб, са назнаком „Конкурс за избор директора“. 
Ближе информације могу се добити од секретара школе, 
на телефон: 035/540-607.

КИКИНДА

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“
23300 Кикинда, Београдска 8

тел. 0230/423-520

Наставник предметне наставе биологије
са 20% норме, на одређено време ради 
замене одсутног запосленог преко 60 

дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139 
и 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018), као и 
Правилника о степену и врсти образовања наставника 

Наука и образовање
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и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018). Члан 139 
Закона о основама система образовања и васпитања 
прописује услове за пријем у радни однос, односно да 
у радни однос у установи може да буде примљено лице 
под условима прописаним законом и то ако: 1) има одго-
варајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Услови из става 1 овог члана доказују се приликом прије-
ма у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о 
испуњености услова из става 1 тач. 1), 3)-5) овог члана 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 
тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања прописано је да наставник, 
васпитач и стручни сарадник јесте лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне 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 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 пред-
мет, односно групу предмета. Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017 и 13/2018), прописани су степен и врста обра-
зовања за извођење наставе и других облика обра-
зовно-васпитног рада на радном месту наставник пре-
дметне наставе - биологија), и то: професор биологије, 
дипломирани биолог, дипломирани молекуларни биолог 
и физиолог, професор биологије и хемије, дипломирани 
биолог - смер заштите животне средине, дипломирани 
биолог - еколог, дипломирани професор биологије и 
хемије, професор биологије - географије, професор био-
логије - хемије, професор биологије - физике, професор 
биологије - информатике, професор биологије - матема-
тике, дипломирани професор биологије - мастер, дипло-
мирани биолог - мастер, дипломирани професор биоло-
гије - хемије, мастер, дипломирани професор биологије 
- географије, мастер, дипломирани молекуларни биолог 
- мастер, дипломирани биолог заштите животне среди-
не, мастер биолог, мастер професор биологије, мастер 
професор биологије и географије, мастер професор био-
логије и хемије.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да достави: доказ 
да поседује одговарајуће образовање (оверену фото-
копију дипломе), да је држављанин Републике Србије 
(уверење о држављанству РС - оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од шест месеци); доказ да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за 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 слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (уверење из МУП-а, не старије од шест месеци); 
доказ да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад, односно српски језик (диплома 
издата и стечена на српском језику или уверење одго-
варајуће високошколске установе да је лице положило 
испит из српског језика са методиком, оригинал или 
оверена фотокопија). Напомена: доказ да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 

и ученицима - доставља изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Након истека рока за достављање 
пријава није могуће достављање доказа о испуњености 
услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Школа није у обавези да враћа 
конкурсну документацију. У складу са чланом 155 став 
1 и 2 у вези са чланом 154 став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања, кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом, дос-
тављају установи. Кандидати који уђу у ужи избор биће 
позвани на разговор. Пријава на конкурс обавезно садр-
жи податке о радном месту на које кандидат конкурише 
и податке о кандидату (име и презиме, адреса пребива-
лишта односно боравишта, контакт телефон кандидата, 
адреса електронске поште ако је кандидат поседује). 
Пријаве доставити лично или поштом на горенаведену 
адресу.

КРАГУЈЕВАЦ

ОШ „МИЛОШ ОБРЕНОВИЋ“
34300 Аранђеловац, Светогорска 7

Професор разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Горњој 

Трешњевици

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 24 став 
1 Закона о раду које треба да испуњава, кандидат треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене Законом о основа-
ма система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018 и 27/2018 (II) - други закон) - за настав-
ника разредне наставе може да буде изабрано лице које 
је стекло одговарајуће високо образовање: на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или мастер струковне студије) - на 
осовним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; за наставника разредне наставе може 
да буде изабрано лице које поред одговарајућег образо-
вања испуњава следеће услове: има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад и Правилником о врсти и степену стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи 
и то: 1) професор разредне наставе; 2) професор педа-
гогије са претходно завршеном педагошком академијом 
или учитељском школом; 3) професор разредне наставе 
и енглеског језика за основну школу; 4) мастер учитељ, 
5) дипломирани учитељ - мастер; 6) професор разредне 
наставе и ликовне културе за основну школу.

ОСТАЛО: Пријаве са биографијом, попуњеним пријав-
ним формуларом на званичној интернет страници 
Министарства просвете и потребним документима 
о испуњавању услова конкурса (оверене копије), 
диплома о завршеном високом образовању, уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о неосуђиваности, подносе се у року од 8 
дана од дана објављивања, Основној школи „Милош 
Обреновић“ у Аранђеловцу, док се доказ о здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење) подноси пре закључења уговора о раду. 
Након извршеног ужег избора, кандидати се упућују 
на психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима, коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступа-
ка. Затим се сачињава листа кандидата који испуња-
вају услове за пријем и обавља се разговор са њима, 
с тим што ће кандидати о датуму и времену бити оба-
вештени на контакт адресе које су навели у својим 
пријавама. Рок за подношење пријаве је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаве слати на адресу: 
ОШ „Милош Обреновић“, 34300 Аранђеловац, Свето-
горска 7.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Редовни професор за ужу научну област 
Екологија, биогеографија и заштита 

животне средине
у Институту за биологију и екологију 

Факултета

УСЛОВИ: ниво 8 НОКС-а, докторат из области биолош-
ких наука. Остали услови утврђени су Законом о високом 
образовању („Сл. гласник РС” 88/17, 27/18 - други закон и 
73/18), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником 
о ближим условима и поступку за избор у звање настав-
ника Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета, 
Правилником о условима за избор наставника Факултета 
и Правилником о систематизацији послова и радних зада-
така Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Кандидати поред општих услова 
треба да испуњавају и посебне услове прописане законом 
и наведеним општим актима.

ОСТАЛО: Уз пријаву неопходно је доставити биографију са 
подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију дипло-
ме о стеченој одговарајућој стручној спреми и списак и 
сепарате објављених радова, односно радова за који посе-
дују потврду да су прихваћени за објављивање до момен-
та пријаве на конкурс. Кандидати су такође дужни да уз 
пријаву на конкурс доставе и одговарајуће доказе надлеж-
них органа поводом чињенице да нису правоснажном 
пресудом осуђени за кривично дело против полне слобо-
де, фалсификовања исправе коју издаје високошколска 
установа или примања мита у обављању послова у висо-
кошколској установи. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Ванредни професор за ужу научну 
област Општа психологија

на Катедри општеобразовних предмета 
Факултета, на одређено време на пет 

година, за 50% радног времена

УСЛОВИ: ниво 8 НОКС-а, докторат из области филозоф-
ских или медицинских наука. Остали услови утврђени су 
Законом о високом образовању („Сл. гласник РС” 88/17, 
27/18 - други закон и 73/18), Статутом Универзитета у 
Крагујевцу, Правилником о ближим условима и поступку 
за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, 
Статутом Факултета, Правилником о условима за избор 
наставника Факултета и Правилником о систематизацији 
послова и радних задатака Факултета, у складу са којима 
ће бити извршен избор пријављених кандидата. Канди-
дати поред општих услова треба да испуњавају и посебне 
услове прописане законом и наведеним општим актима.

ОСТАЛО: Уз пријаву неопходно је доставити биографију са 
подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију дипло-
ме о стеченој одговарајућој стручној спреми и списак и 
сепарате објављених радова, односно радова за који посе-
дују потврду да су прихваћени за објављивање до момен-
та пријаве на конкурс. Кандидати су такође дужни да уз 
пријаву на конкурс доставе и одговарајуће доказе надлеж-
них органа поводом чињенице да нису правоснажном 
пресудом осуђени за кривично дело против полне слобо-
де, фалсификовања исправе коју издаје високошколска 
установа или примања мита у обављању послова у висо-
кошколској установи. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

Наука и образовање

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Асистент са докторатом за ужу научну 
област Аналитичка хемија

у Институту за хемију Факултета, на 
одређено време на три године

УСЛОВИ: ниво 8 НОКС-а, доктор наука - хемијске науке 
који сходно Закону о високом образовању („Сл. гласник 
РС” 88/17, 27/18 - други закон и 73/18), показује смисао за 
наставни рад. Остали услови утврђени су Законом о висо-
ком образовању, Статутом Факултета и Правилником о 
систематизацији послова и радних задатака Факултета, у 
складу са којима ће бити извршен избор пријављених кан-
дидата. Кандидати поред општих услова треба да испуња-
вају и посебне услове прописане законом и наведеним 
општим актима.

ОСТАЛО: Уз пријаву неопходно је доставити биографију са 
подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију дипло-
ме о стеченој одговарајућој стручној спреми и списак и 
сепарате објављених радова, односно радова за који посе-
дују потврду да су прихваћени за објављивање до момен-
та пријаве на конкурс. Кандидати су такође дужни да уз 
пријаву на конкурс доставе и одговарајуће доказе надлеж-
них органа поводом чињенице да нису правоснажном 
пресудом осуђени за кривично дело против полне слобо-
де, фалсификовања исправе коју издаје високошколска 
установа или примања мита у обављању послова у висо-
кошколској установи. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светотара Марковића 69

тел. 034/306-800

Наставник у звању ванредног професора 
или доцента за ужу научну област 

Патолошка анатомија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, докторат из нау-
чне области за коју се бира и завршена одговарајућа спе-
цијализација.

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Клиничка онкологија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, докторат из нау-
чне области за коју се бира и завршена одговарајућа спе-
цијализација.

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Клиничка психологија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен филозофски факултет - студије психоло-
гије, докторат из научне области за коју се бира.

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредбама Зако-
на о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017), 
Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о начи-
ну и поступку заснивања радног односа и стицању звања 
наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факул-
тета медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима 
ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву 
на конкурс потребно је доставити и: биографију, фотоко-
пију оверених диплома, списак стручних и научних публи-
кација и по један примерак тих публикација, а за канди-
дате који су у радном односу на Факултету медицинских 
наука у Крагујевцу и потврду Комисије за квалитет о педа-
гошком раду. Упутством за примену, начин достављања, 
попуњавања и утврђивање релевантних докумената које 
кандиидат доставља у току поступка избора у звање Уни-
верзитета у Крагујевцу (http://www.kg.ac.rs/Docs/Uputstvo_
KPP_Izbor_u_zvanje.docx) i Odlukom o izmenama i dopunama 
Uputstva (http://www.kg.ac.rs/Docs/Odluka_ o_izmenama_i_
dopunama_uputstva_ Izbor_u_zvanje.pdf), утврђена је оба-
веза кандидата да релевантна документа која прилаже 
ради оцене испуњености општих услова, као и обавезних 
и изборних елемената прописаних чланом 8 Правилником 
о начину и поступку заснивања радног односа и стицању 

звања наставника Универзитета у Крагујевцу достави и 
у електронској форми (на компакт диску - CD). Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за 
пријаву је 15 дана од дана објављивања.

КРАЉЕВО

ОШ „ОЛГА МИЛУТИНОВИЋ“
36220 Чукојевац, Годачица бб

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Директор установе може да буде лице које 
испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 ст. 
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, 
то јест да има VII/1 степен стручне спреме. Директор уста-
нове може да буде лице које испуњава услове прописане 
чланом 139 и чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања то јест да: има одговарајуће 
образовање; 1) на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) и то: (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука; 2) на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка 
(2) овог члана мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета. Изузетно, дужност директо-
ра школе може да обавља и лице које има одговарајуће 
образовање из члана 140 ст. 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања за наставника школе и најмање 
десет година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, 
ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одгова-
рајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона; има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
има држављанство Републике Србије; зна српски језик. 
Дужност директора школе може да обавља лице које има 
одговарајуће образовање прописано законом и образо-
вање прописано правилником за наставника основне шко-
ле и тог подручја 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 васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже: 
попуњен пријавни формулар који се преузима на званич-
ној интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја - формулар за пријаву на конкурс; 
диплому о стеченом образовању (оригинал или оверена 
фотокопија); извод из казнене евиденције, у складу са 
законом, надлежне полицијске управе (оригинал или ове-
рена фотокопија), извод мора бити издат након објављи-
вања конкурса; уверење о држављанству, не старије од 6 
месеци (оригинал или оверена фотокопија); потврду одго-
варајуће 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 положеном струч-
ном испиту, односно испиту за лиценцу - дозволи за рад 
наставника и стручног сарадника (оригинал или оверена 
фотокопија); дозвола за рад директора - лиценца (ори-
гинал или оверена фотокопија) - достављају кандидати 
који су положили испит за стицање лиценце за директо-
ра; потврда надлежне установе да кандидат има најмање 
осам година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања 
(оригинал или оверена фотокопија) - односи се на канди-
дате који имају одговарајуће образовање из члана 140 ст. 
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, 
односно десет година рада у установи на пословима обра-

зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања - односи се на кандидате који имају одговарајуће 
образовање из члана 140 ст. 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, ако се нико од кандидата са 
одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања не пријави на 
конкурс; извештај Министарства просвете о спољашњем 
вредновању установе и извештај просветног саветника о 
резултатима стручно-педагошког надзора установе (ори-
гинал или оверена фотокопија) - достављају кандидати 
који су претходно обављали дужност директора устано-
ве; доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај просветног саветника), уколико га је 
било; биографске податке са прегледом кретања у служ-
би; остале доказе о стручности, организаторским и другим 
способностима и квалитетима; попуњен пријавни форму-
лар са званичне интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја. Лекарско уверење при-
бавља се пре закључења уговора о међусобним правима 
и обавезама. Изабрани директор који нема положен испит 
за директора дужан је да га положи у року до две годи-
не 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 прописаних услова за избор 
директора, обавља интервју са кандидатима и прибавља 
мишљење наставничког већа о пријављеним кандидатима. 
Директора школе именује министар, на период од четири 
године. Пријаве на конкурс, са потребном документацијом 
о испуњености услова, доставити лично или на адресу шко-
ле. Конкурс за избор директора објављује се истовремено 
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 разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
36207 Витковац

тел. 036/5873-889

Оглас објављен у публикацији „Послови“ број 804 
од 21.11.2018. године поништава се у целости.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„МИЛУНКА САВИЋ“
36206 Витановац

тел. 036/5871-587, 871-399
e-mail: osmilunkasavic@gmail.com

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 07.11.2018. 
године, поништва се за радно место место: библио-
текар, са 50% норме, на одређено време ради заме-
не запосленог преко 60 дана.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
Вранеши

36215 Подунавци
тел. 036/5466-263 

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 122, 
139 и чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Службени гласник РС” број 88/2017 и 
27/18) и услове прописане Правилником о ближим услови-
ма за избор директора установе образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС” број 108/2015) и то: 1) да има одго-
варајуће високо образовање за наставника основне школе, 
педагога или психолога школе, стечено на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), и то: студије 
другог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисципинарне, трансдисциплинарне сту-
дије 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 пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; лице које је стекло образовање 
на студијама другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предме-
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та као лице које је стекло образовање на студијама другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких нау-
ка мора да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; 2) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање, 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; 6) да има дозволу за рад настав-
ника, васпитача и стручног сарадника; 7) да има најмање 
осам година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 8) 
да има лиценцу за директора школе.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да 
приложи: оверену копију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању, у складу са одредбом члана 140 
Закона; доказ о поседовању дозволе за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника - лиценцу за рад (ове-
рену копију уверења); доказ о радном стажу у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања - потврду у оригиналу или 
овереној фотокопији, најмање 8 година рада у области 
образовања (не старије од 6 месеци); доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом 
- лекарско уверење, у оригиналу или овереној фотоко-
пији (не старије од 6 месеци); уверење надлежног суда 
да против кандидата није покренут кривични поступак 
и да није покренута истрага, у оригиналу или овереној 
фотокопији (не старије од 6 месеци); уверење надлежне 
службе Министарства унутрашњих послова о подацима 
из казненој евиденцији за кривична дела из чл. 139 ст. 
1 тач. 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања, у оригиналу или овереној фотокопији (не ста-
рије од 6 месеци); уверење привредног суда да канди-
дат није осуђиван правоснажном пресудом за привредни 
преступ у вршењу раније дужности, у оригиналу или 
овереној фотокопији (не старије од 6 месеци); уверење 
о држављанству Републике Србије, у оригиналу или 
овереној фотокопији (не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених, у оригиналу или овереној фото-
копији (не старије од 6 месеци); доказ о резултату струч-
но-педагошког надзора у раду кандидата (извештај про-
светног саветника) ако га кандидат поседује, у супротном 
потребно је доставити потврду надлежне Школске упра-
ве да није вршен стручно-педагошки надзор кандидата, 
а за кандидате који су претходно обављали дужност 
директора школе доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора школе и оцену спољашњег вредновања (ако га 
кандидат поседује); оверен препис/фотокопију лиценце 
за директора школе (ако га кандидат поседује); биогра-
фију са кратким прегледом кретања у служби и пред-
логом програма рада директора школе. Доказ о знању 
српског језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад доставља само кандидат који одговарајуће образо-
вање није стекао на српском језику. Кандидат изабран 
за директора школе који нема положен испит за дирек-
тора дужан је да га положи у року од две године од дана 
ступања на дужност, у складу са условима прописаним 
законом. Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја и одштампан формулар заједно 
са пријавом на конкурс за избор директора и комплет-
ном документацијом доставља лично или поштом на 
адресу: ОШ „Бранко Радичевић” Вранеши, 36215 Поду-
навци, са назнаком „Конкурс за избор директора школе“. 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве на кон-
курс се неће узети у разматрање. Ближе информације 
могу се добити у секретаријату школе лично или пози-
вом на телефон: 036/5466-263.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР НИКОЛИЋ“

36202 Самаила, Самаила бб 
тел. 036/5882-080, 5882-002

Наставник физичког васпитања
са 65% радног времена, за рад у 

Самаилима и Ласцу, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана, замена директора у првом 
мандату

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених 
Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14 , 13/17 - одлука УС, 113/2017, 95/2018- 
аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне 
услове предвиђене члановима: 139. ст. 1 тачка 1, 2, 3, 
4 и 5, чл. 140 став 1 тачка 1 подтачка (1) и (2) и тачка 
2 истог члана, чл. 142 ст. 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и 
27/2018). Степен и врста образовања морају бити у скла-
ду са чл. 3 ст. 1 тачка 3 подтачка 1 Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Просветни гласник” бр. 11/2012, 
15/13, 2/16, 10/16 , 3/17, 13/2018). Кандидат мора да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова 
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова прак-
се у установи у складу са европским системом преноса 
бодова. Наставник који је у току студија положио испит 
из педагогије и психологије или положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање 
из чл. 142 ст. 1 овог Закона. Кандидат који који нема 
образовање из члана 142 став 1 овог закона, обавезан 
је да га стекне у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов полагања испита 
за лиценцу. Кандидат треба да има држављанство Репу-
блике Србије (уверење о држављанству у оригиналу или 
овереној копији); психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење 
се подноси пре закључења уговора о раду са изабраним 
кандидатом); доказ да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад - српски језик.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а који се налази у делу 
„Ново на сајту”, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом доставља школи. 
Уз захтев кандидат доставља: оверен препис (копију) 
дипломе о завршеном образовању са исправом којом 
се доказује да је кандидат стекао образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина, односно 
доказ о положеним испитима из педагогије и психоло-
гије или доказ да је кандидат положио стручни испит - 
испит за лиценцу; извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена копија); уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци - оригинал или оверена копија); 
доказ да кандидат није осуђиван за напред наведена 
кривична дела, извод из казнене евиденције, прибавља 
кандидат у Министарству унутрашњих послова надлеж-
не полицијске управе; доказ да кандидат зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик, 
у обавези су да доставе само они кандидати који образо-
вање нису стекли на српском језику, а доказује се потвр-
дом одговарајуће високошколске установе да је канди-
дат положио испит из српског језика. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве, неће се разматрати. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови”. Пријаве слати на адресу школе: 
ОШ „Петар Николић“ Самаила, 36202 Самаила, са наз-
наком „За конкурс“ или донети лично, радним даном од 
8.00 до 12.00 часова. За додатне информације обратити 
се секретаријату школе, на телефон: 036/5882-002.

ЛЕСКОВАЦ

ОШ „СТАНИМИР ВЕЉКОВИЋ ЗЕЛЕ“
Бојник, Стојана Љубића 2

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може да буде изабран кандидат 
који испуњава услове прописане чланом 122 ставови 2 и 
5, чланом 139 и чланом 140 ставови 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и Правилником о 
ближим условима за избор директора установа образо-
вања и васпитања и то: 1) да има стечено одговарајуће 
високо образовање за наставника основне школе и под-
ручје рада, за педагога и психолога: 1. на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) сту-
дије другог степена иза научне, осносно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука (лице под овом подтачком 
такође мора да има завршене студеје првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета); 2. на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; 2) да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима; 3) да није осуђиван правос-
нажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније 
дужности; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита и друга кривична дела против службене дужности, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију; да за лице није 
утврђено дискриминаторно понашање, у складу са зако-
ном (кандидат не може да буде лице за које је у поступку 
и на начин прописан законом утврђено дискриминаторно 
понашање); 4) да има држављанство Републике Србије; 
5) да зна српски језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад; 6) да има дозволу за рад наставника, васпита-
ча и стручних сарадника; 7) да има најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 8) да има обу-
ку и положен испит за директора установе (изабрани 
кандидат који нема положен испит за директора дужан 
је да га положи у року до две године од дана ступања на 
дужност); 9) да има доказ о разултату стручно-педагош-
ког надзора о свом раду (извештај просветног саветни-
ка, уколико је стручно-педагошки надзор обављен); 10) 
да има доказ о резултатима стручно-педагошког надзо-
ра установе и оцену спољашњег вредновања (кандидат 
који је претходно обављао дужност директора установе у 
којој је обављен стручно-педагошки надзор и спољашње 
вредновање). Предност за избор директора има канди-
дат који је стекао неко од звања према прописима из 
области образовања. Кандидат не може да оствари пред-
ност приликом избора ако је у току избора утврђено да 
је против њега покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о сповођењу истраге, потврђивањем оптужнице 
којој није претходила истрага или доношењем решења 
о одређивању притвора пре доношења оптужног пред-
лога - за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита и друга кривична дела против службе-
не дужности, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив чевочности и других добара заштићених међународ-
ним правом - без обзира на изречену кривичну санкцију. 
Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат 
са одговарајућим образовањем из члана 140 ставови 1 и 
2 Закона о основама система образовања и васпитања, 
за директора може бити изабрано и лице које испуњава 
услове из члана 122 став 6, члана 139 и члана 140 став 
3 Закона о основама система образовања и васпитања 
које поседује: 1) одговарајуће образовање за наставника 
основне школе: кандидат има стечено одговарајуће висо-
ко обрзаовање на студијама првог степена (основне ака-
демске, односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или вишим 
образовањем; 2) да има психичку, физичку и здравстве-
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ну способност за рад са ученицима; 3) да није осуђивано 
правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу 
раније дужности; да није осуђивано правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита и друга кривична дела против службене 
дужности, за кривично дело 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; да 
за кандидата није утврђено дискриминаторно понашање 
у складу са законом (кандидат не може да буде лице за 
које је у поступку и на начин прописан законом утврђено 
дискриминаторно понашање); 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик на коме се ост-
варује обрзовно-васпитни рад; 6) да има дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручних сарадника; 7) да има 
најмање десет година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; 8) да има обуку и положен испит за директора 
установе (изабрани кандидат који нема положен испит за 
директора дужан је да га положи у року до две године 
од дана ступања на дужност); 9) да има доказ о резул-
тату стручно-педагошког надзора о свом раду (извештај 
просветног саветника), уколико је стручно-педагошки 
надзор обављен; 10) да има доказ о резултатима струч-
но-педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања (кандидат који је претходно обављао дуж-
ност директора установе у којој је обављен стручно-пе-
дагошки надзор и спољашње вредновање). Предност 
за избор директора има кандидат који је стекао неко од 
звања према прописима из области образовања. Канди-
дат не може да оствари предност приликом избора ако је 
у току избора утврђено да је против њега покренут кри-
вични поступак доношењем наредбе о сповођењу истра-
ге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истра-
га или доношењем решења о одређивању притвора пре 
доношења оптужног предлога - за кривична дела: насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита и друга кри-
вична дела против службене дужности, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси следеће 
доказе: оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању (овера фотокопије не старија од 6 
месеци од датума објаве конкурса); оверену фотокопију 
дипломе о завршеним студијама првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета (само кандидат који има заврше-
не студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука), овера фотокопије не 
старија од 6 месеци од датума објаве конкурса; оригинал 
извод из матичне књиге рођених (оригинал не старији од 
6 месеци од датума објаве конкурса); оригинал уверења о 
држављанству Републике Србије (оригинал не старији од 
6 месеци од датума објаве конкурса); оригинал или ове-
рену фотокопију доказа о познавању српског језика (дос-
тавља само кандидат уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику) - овера фотокопије не 
старија од 6 месеци од датума објаве конкурса; оверену 
фотокопију доказа о положеном испиту за дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручних сарадника (лиценцу) 
или уверења о положеном стручном испиту за наставни-
ка, васпитача или стручних сарадника (овера фотокопије 
не старија од 6 месеци од датума објаве конкурса); ори-
гинал доказа Министарства унутрашњих послова о неос-
уђиваности правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита,за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (ори-
гинал не старији од 30 дана од датума објаве конкурса); 
оригинал доказа надлежног привредног суда да није 
правоснажно осуђиван за привредни преступ у вршењу 
раније дужности (оригинал не старији од 30 дана од дату-
ма објаве конкурса); оригинал доказа основног суда да 

против кандидата није покренут кривични поступак доно-
шењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем 
оптужнице којој није претходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре подношења оптуж-
ног предлога за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита и друга кривична дела про-
тив службене дужности; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију (оригинал не старији од датума објаве конкур-
са); оригинал доказа о радном искуству на пословима 
образовања и васпитања, после стеченог одговарајућег 
образовања, издат од стране послодавца (оригинал не 
старији од 30 дана од датума објаве конкурса); оверену 
фотокопију доказа о резултатима стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања (само 
кандидат који је претходно обављао дужност директора 
установе у којој је обављен стручно-педагошки надзор и 
спољашње вредновање, односно оригинал доказа уста-
нове ако надзор није обављен); оверену фотокопију дока-
за о резултату стручно-педагошког надзора о свом раду 
(само кандидат који поседује извештај просветног савет-
ника); оверену фотокопију лиценце за директора устано-
ве (уколико кандидат не достави овај доказ његова прија-
ва се сматра потпуном); биографију са кратким прегледом 
кретања у служби; план рада директора за време манда-
та; оригинал лекарског уверења о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима (оригинал 
не старији од датума објаве конкурса). Фотокопије које 
нису оверене од стране надлежног органа неће се узе-
ти у разматрање. Рок за пријављивање на конкурс је 15 
дана од дана објављивања. Пријаве доставити лично или 
поштом на адресу: Основна школа „Станимир Вељковић 
Зеле“, Бојник, Стојана Љубића 2. Кандидати могу доби-
ти додатне информације код секретара ОШ „Станимир 
Вељковић Зеле“ Бојник. Неблаговремене и неисправне 
пријаве неће бити узете у разматрање. Одлуку о избору 
директора школе доноси министар у року од 30 дана од 
дана пријема документације. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

16253 Брестовац, Вука Караџића 1
016/782-206

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2019. године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће услове: да 
има најмање средњу стручну спрему, обуку за педагош-
ког асистента (завршен прописани програм обуке за рад 
са децом и ученицима ромске националне мањине); 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 безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Докази о испуњавању услова: пријавни фор-
мулар са интернет сајта Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, потписана биографија кандида-
та, оригинал или оверена копија дипломе, оригинал или 
оверена копија уверења о држављанству, оригинал или 
оверена копија уверења о неосуђиваности, доказ о позна-
вању језика на коме се изводи образовно-васпитни рада, 
уколико је неопходан. Доказ о здравственој способности 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Кан-
дидати чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које су 
приложени сви потребни докази и који испуњавају услове 
за оглашено радно место, упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима коју врши 
наделжна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака, о чему ће учесници конкур-
са бити обавештени на контакт телефоне које су наве-
ли у пријавама. Разговор са кандидатима ће се обавити 
у просторијама школе, с тим што ће кандидати о датуму 
и времену бити обавештени на бројеве контакт телефо-

на које су навели у својим пријавама. Неблаговремене, 
непотпуне, неразумљиве пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви тражени докази, у оригиналу или фото-
копији овереној у општини, суду или код јавног бележни-
ка, биће одбачене закључком конкурсне комисије. Рок за 
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огла-
са у публикацији Националне службе за запошљавање 
„Послови“. Адреса на коју се подносе пријаве: Основна 
школа „Бранко Радичевић“, Вука Караџића 1, 16253 Брес-
товац. Контакт телефон: 016/782-206. Конкурс за пријем у 
радни однос спроводи Конкурсна комисија коју ће дирек-
тор именовати посебним решењем. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима. Канди-
дат који буде изабран, пре закључења уговора о раду 
доставља уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима.

ОШ „СИНИША ЈАНИЋ“
16210 Власотинце

Михајла Михајловића 1
тел. 064/6499-064

Административно-финансијски радник
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да има завршену средњу шко-
лу економске струке у трајању од четири године; да је 
држављанин Републике Србије; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање. Потребно је да кандидати попуне 
пријавни формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну докуметацију заједно са одштампаним 
формуларом достављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају 
школи следећу докуметацију: кратку биографију; овере-
ну фотокопију дипломе; уверење о држављанству не ста-
рије од 6 месеци (оригинал или оверену копију); извод 
из матичне књиге рођених са холограмом, оригинал или 
оверену копију; уверење о неосуђиваности не старије од 
6 месеци. Лекарско уверење доставља изабрани канди-
дат приликом потписивања уговора о раду. Рок за под-
ношење пријаве са важећим, односно уредно овереним 
фотокопијама потребних докумената је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене, 
непотпуне и неуредне пријаве неће се разматрати. Кон-
курс спроводи комисија коју именује директор школе и 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у рад-
ни однос у року од 8 дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата, 
обавља разговор са кандидатима и доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Пријаве заједно са одштампа-
ним и попуњеним формуларом и са потребном докумен-
тацијом слати на адресу школе, са назнаком: „Оглас за 
административно-финансијског радника“. Сва потребна 
обавештења могу се добити код секретара школе, на број 
телефона: 064/6499-064.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“

Бошњаце
16232 Бошњаце
тел. 016/855-006

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка радника 

са неплаћеног одсуства, а најдуже до 
04.12.2019. године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном зани-
мању. Кандидат треба да испуњава услове за пријем у 
радни однос прописане члановима 139, 140 и 142 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. 
РС“, бр. 88/2017, 27/2018 и др. закон): одговарајући сте-
пен стручне спреме одређеног занимања према Правил-
нику о степену и врсти образовања наставника и струч-

Наука и образовање
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них сарадника у основној школи („Сл. гл. РС - Просветни 
гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017 и 13/2018); да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
за којa је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање од 3 месеца, као и за кривично дело по чл. 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/2017, 27/2018 и др.); да 
је држављанин Републике Србије; да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова, у складу са чл. 142 
став 1 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Кандидат треба да је у току студија положио испи-
те из педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу и да има образовање из 
става 1 чл. 142 став 1 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, а кандидат који нема образовање 
из чл. 142 став 1 обавезан је да стекне у року од једне, а 
највише две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу. Кандидат треба да 
зна српски језик (доказ су у обавези да доставе само кан-
дидати који образовање нису стекли на српском језику), 
што се доказује потврдом одговарајуће високошколске 
установе да је кандидат положио испит из српског језика.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: пријавни 
формулар који се попуњава на званичној интернет стра-
ници МПНИТР, који кандидат штампа и исти прилаже са 
документацијом; уверење о држављанству, не старије 
од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију; ориги-
нал или оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених; уверење МУП-а о неосуђиваности кандидата и 
уверење суда да се не води истрага; оригинал или овере-
ну фотокопију дипломе или уверење о стеченој стручној 
спреми. Доказ о испуњености услова у погледу психичке, 
физичке и здравствене способности доставља кандидат 
који буде изабран, пре закључења уговора о раду. Рок 
за подношење је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Документација мора да буде потпуна. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. Пријаве 
слати на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОРА СТАНКОВИЋ”

16203 Вучје, 29. новембра 10
тел. 016/3427-124

Наставник предметне наставе енглеског 
језика

са 24,30% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из члана 
139, 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС” бр. 88/17 и 27/18): да имају школ-
ску спрему прописану Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у основној школи; да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њих није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да имају држављанство Републике 
Србије; да знају српски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да под-
несе: извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству Републике Србије; доказ о стеченом одго-
варајућем степену и врсти образовања (оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању); доказ о поседовању дозволе за рад 
наставника или стручног сарадника (лиценца). Пријава 
која не садржи доказ о положеном испиту за дозволу за 
рад неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат 
ће бити у обавези да у законском року положи испит за 
лиценцу; доказ о неосуђиваности по основама из чл. 139 
ст. 1 тач. 3 Закона (не старији од шест месеци); доказ о 
знању српског језика (уколико одговарајуће образовање 

није стечено на српском језику); радну биографију. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење надлежене 
здравствене установе, не старије од шест месеци) при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Сви наведени 
докази се достављају у оригиналу или у овереној фото-
копији. Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве на 
конкурс заједно са потребном документацијом могу се 
поднети непосредно или преко поште на адресу школе, 
са назнаком „За конкурс“. Додатне информације о кон-
курсу кандидат може добити на телефон: 016/3427-124, 
од секретара школе.

ЛОЗНИЦА

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
15300 Лозница, Филипа Кљајића 45

тел. 015/877-202

Наставник разредне наставе
за рад у ИО у Горњој Борини, на 

одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, до 31.08.2019.

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове пропи-
сане чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гл. РС” бр. 88/2017): одговарајуће 
образовање у складу са чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 
88/2017) и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гл. РС - Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17 и 13/18); послове наставника разредне наста-
ве могу обављати лица која су стекла звање: 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 
- мастер; професор разредне наставе и ликовне културе 
за основну школу.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернтет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију, заједно са пријавним формуларом, достављају 
школи и то: уверење о држављанству (оригинал или 
оверену фотокопију, не старије од 6 месеци), извод из 
матичне књиге рођених (са холограмомл или оверену 
фотокопију); оверену фотокопију дипломе или уверење 
о стеченом образовању; оверену копију уверења о поло-
женом стручном испиту, односно испиту за лиценцу (за 
кандидате који поседују наведени доказ); лекарско уве-
рење да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способности за рад са децом и ученицима (доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); 
извод из казнене евиденције МУП-а надлежне поли-
цијске управе да лице није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (оригинал или оверену 
фотокопију, не старије од 6 месеци); потврду одгова-
рајуће високошколске установе да је кандидат положио 
испит из српског језика (само кандидат који образовање 
нису стекли на српском језику). Пријаве са потребном 
документацијом достављају се поштом или лично на 
адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа, у затвореној коверти са назнаком „Конкурс - не 
отварај”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Фотокопије које нису оверене од стране 
надлежне установе неће се узимати у разматрење.

НИШ

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ОШ „ДОБРИЛА СТАМБОЛИЋ“

18360 Сврљиг, Радетова 25
тел. 018/821-002

Конкурс објављен 28.11.2018. године у публи-
кацији „Послови“, поништава се за радно место: 
наставник физичког васпитања, физичког и 
здравственог васпитања и физичког васпитања - 
изабрани спорт, на одређено време до повратка 
помоћника директора на своје радно место.

ОШ „ЉУПЧЕ НИКОЛИЋ“
18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића 10

Наставник физике
са 50% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана који је именован на место 

помоћника директора школе

УСЛОВИ: одговарајуће образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и то: студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педагошких 
наука са претходно завршеним студијама 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 уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године, са 
претходно завршеним студијама првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета-образовни профил: професор физике; 
дипломирани физичар; професор физике и хемије; дипло-
мирани педагог за физику и хемију; професор физике и 
основе технике; дипломирани педагог за физику и осно-
ве технике; професор физике и математике; дипломирани 
астрофизичар; дипломирани физичар за примењену физи-
ку и информатику; професор физике и хемије за основну 
школу; професор физике и основа технике за основну шко-
лу; дипломирани физичар за примењену физику; профе-
сор физике за средњу школу; дипломирани физичар истра-
живач; дипломирани професор физике и хемије за основну 
школу; дипломирани професор физике и основа технике 
за основну школу; дипломирани физичар за општу физи-
ку; дипломирани физичар за теоријску и експерименталну 
физику; дипломирани педагог за физику и општетехничко 
образовање ОТО; дипломирани астроном, смер астрофи-
зика; професор физике-информатике; дипломирани физи-
чар-медицинска физика; дипломирани професор физи-
ке-мастер; дипломирани физичар-мастер; мастер физичар; 
мастер професор физике; мастер професор физике и 
хемије; мастер професор физике и информатике; дипло-
мирани физичар - мастер физике-метеорологије; дипло-
мирани физичар - мастер физике-астрономије; дипломи-
рани физичар - мастер медицинске физике; дипломирани 
професор физике-хемије, мастер; дипломирани професор 
физике-информатике, мастер; дипломирани физичар - 
професор физике - мастер; дипломирани физичар - тео-
ријска и експериментална физика - мастер; дипломирани 
физичар - примењена и компјутерска физика - мастер; 
дипломирани физичар - примењена физика и информати-
ка - мастер; дипломирани физичар - професор физике и 
основа технике за основну школу - мастер; дипломирани 
физичар - професор физике и хемије за основну школу - 
мастер; мастер професор математике и физике; мастер 
професор информатике и физике; дипломирани физичар - 
информатичар; мастер професор предметне наставе; лица 
која су стекла академско звање мастер морају имати прет-
ходно завршене основне академске студије на студијским 
програмима из области физике; обавезно образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање 
по шест бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у скла-
ду са Европским системом преноса бодова (сматра се да 
наставник који је у току студија положио испите из педаго-
гије и психологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу има образовање из ове тачке); психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима; неосуђиваност правноснажном пресудом за 

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање
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кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; држављанство Републике Србије; познавање јези-
ка на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о 
испуњености услова из става 3 тачке 1), 2), 4) и 5) текста 
конкурса подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 3 
тачка 3) текста конкурса, пре закључења уговора о раду. 
Уз пријаву на конкурс доставити: попуњен пријавни фор-
милар са званичне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја (формулар је доступан 
у делу „Ново на сајту”, на адреси: http://www.mpn.gov.rs/
wpcontent/uploads/2015/08/FORMULAR ZA-KONKURISANjE.
doc); диплому или уверење о завршеном факултету (ори-
гинал или оверена фотокопија); потврду високошколске 
установе о положеним испитима из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина, односно уверење о поло-
женом стручном испиту/уверење о положеном испиту за 
лиценцу; податак из казнене евиденције надлежне поли-
цијске управе (казнена евиденција се води код полицијских 
управа према месту рођења кандидата); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од 6 месеци). Рок за пријаву на конкурс је 15 
дана од дана објављивања. Конкурсну документацију кан-
дидати достављају на горенаведену адресу.

ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ НАУКА
Ниш, Генерала Боже Јанковића 1

e-mail: dakinika07@gmail.com

Доктор саобраћајних наука
на одређено време

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

Доктор наука заштите животне средине
на одређено време

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

Доктор психолошких наука
на одређено време

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

Доктор наука електроструке
на одређено време

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

Доктор педагошких наука
на одређено време

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

Доктор наука - информатичар
на одређено време

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

Доктор наука машинске струке
на одређено време

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

Доктор еколошких наука
на одређено време

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

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

ОШ „ЈАСТРЕБАЧКИ ПАРТИЗАНИ”
18252 Мерошина, Мерошина бб

Наставник српског језика

УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Про-
светни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017 и 3/2017), и то: 1) професор српског језика и 
књижевности, 2) професор српског језика и књижевности са 
општом лингвистиком, 3) професор српске књижевности и 
језика, 4) професор српске књижевности и језика са општом 
књижевношћу, 5) дипломирани филолог српског језика са 
јужнословенским језицима, 6) дипломирани филолог српске 
књижевности са јужнословенским књижевностима, 7) про-
фесор, односно дипломирани филолог за српскохрватски 
језик и југословенску књижевност, 8) професор, односно 
дипломирани филолог за југословенску књижевност и срп-
скохрватски језик, 9) професор српскохрватског језика и 
опште лингвистике, 10) професор за српскохрватски језик са 
јужнословенским језицима, 11) професор српскохрватског 
језика са источним и западним словенским језицима, 12) 
професор српскохрватског језика и југословенске књижев-
ности за наставу у  школама у којима се образовно-васпитни 
рад изводи на мађарском, односно русинском или румунском 
језику, 13) професор, односно дипломирани филолог за југо-
словенску и општу књижевност, 14) професор југословенске 
књижевности са страним језиком, 15) дипломирани филолог 
за књижевност и српски језик, 16) дипломирани филолог 
за српски језик и књижевност, 17) професор српског језика 
и књижевности у одељењима за националне мањине, 18) 
професор српског језика и српске књижевности, 19) дипло-
мирани компаратиста, 20) мастер филолог (студијски про-
грами: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и 
језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, 
Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (срп-
ски језик и лингвистика), Српска књижевност и језик са ком-
паратистиком), 21) мастер професор језика и књижевности 
(студијски програми: Српски језик и  књижевност, Српска 
књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом 
књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска 
филологија (српски језик и лингвистика), Филологија, моду-
ли: Српски језик и Српски језик и компаративна књижев-
ност), (22) професор српскохрватског језика и књижевности; 
(23) мастер филолог из области филолошких наука; (24) 
професор југословенске књижевности и српског језика.

ОСТАЛО: Кандидат треба да има: психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/17); држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик. Уз пријаву на конкурс (ФОРМУЛАР) кандидат треба 
да приложи: краћу биографију са адресом и контакт теле-
фоном; оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми; уверење о држављанству Републике Србије; 
извод из матичне књиге рођених - оверену фотокопију; 
доказ о неосуђиваности. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија коју именује директор школе. Лекарско уверење 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима кандидат подноси пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса, а пријаве са назнаком 
„За конкурсну комисију”, слати на горенаведену адресу. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
обзир. Ближа обавештења се могу добити у секретаријату 
школе, на телефон: 018/4892-036.

НОВИ ПАЗАР

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб

тел. 020/320-417

Наставник биологије
са 50% норме, на одређено време ради 

замене одсутне запослене преко 60 дана, 
која се налази на породиљском одсуству 

и одсуству ради неге детета 

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за пријем 
у радни однос утврђене чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 88/17) и то ако: 1) имају одговарајуће образовање; 2) 
имају психичку, физичку и здраствену спосбност за рад са 
децом и ученицима; 3) да нису осуђивани правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њих није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање, 4) да имају држављан-
ство Републике Србије, 5) да знају српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Услови 
из става 1 члана 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања доказују се приликом пријем ау рад-
ни однос и проверавају се у току рада. Доказ о испуње-
ности услова из става 1 тачке 1, 3 и 5 члана 139 Закоана 
о основама система образовања и васпитања подносе се 
уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2 овог члана 
пре закључивања уговора о раду. Потребна документа: 
оригинал или оверена копија дипломе, односно уверење 
којим се доказује одговарајуће високо образовање; ори-
гинал уверење о држављанству не старије од 6 месеци, 
оригинал извод из МК рођених не старији од 6 месеци, 
одговарајући доказ којим се доказује познавање језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад (познавање 
српског и босанског језика) сходно члану 139 став 1 тач-
ке 5 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017), уверење да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање. 
Рок за доставу пријава на конкурс је 8 дана и почиње да 
тече наредног дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаву са потребним документима слати на 
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве се неће разматрати. Информације се могу добити и на 
горенаведени број телефона или лично у школи.

Наука и образовање

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом Посао се не чека, посао се тражи
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НОВИ СА Д

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА

„ПАВЛЕ САВИЋ“
21000 Нови Сад, Шајкашка 34

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 
07.11.2018. године, поништава се за радно место: 
помоћни наставник на одређено време, ради 
замене одсутног запосленог преко 60 дана. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
21239 Ђурђево, Краља Петра I 59

Педагошки асистент
на одређено време

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања, и то 
завршена најмање средња школа у трајању од четири 
године; савладана обука за педагошког асистента; посе-
довање психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима; извршена психолошка про-
цена способности за рад са децом и ученицима; поседо-
вање држављанства Републике Србије; знање српског 
језика; неосуђиваност правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандида-
та није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: доказ о држављанству (уверење 
о држављанству, односно извод из матичне књиге рође-
них); оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; доказ о знању српског језика (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на српском језику); 
оверену фотокопију сертификата Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја о савладаној обуци 
за педагошког асистента; доказ о неосуђиваности и о 
непостојању дискриминаторног понашања. Пријаве тре-
ба послати на горенаведену адресу. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко 
телефона: 021/293-9033.

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
Бачка Паланка, Скојевска 1/а

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат може да буде лице које испуња-
ва услове прописане чланом 139 и чланом 140 став 1, 2 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017), за наставника те врсте школе 
и подручја рада, за педагога и психолога, односно лице 
које је стекло одговарајуће високо образовање: на сту-
дијама 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 предме-
та; (2) студије другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним студијима 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из става 1 тачка 1 подтачка (2) мора да има 
завршене студије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета. Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кан-
дидат са одговарајућим образовањем из члана 140 став 1 
и 2 ЗОСОВ-а, дужност директора основне школе може да 
обавља лице које има одоварајуће образовање из члана 
140 став 3 ЗОСОВ-а, за наставника те врсте школе, доз-
волу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, 
обуку и положен стручни испит за директора школе и нај-

мање 10 година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања након стеченог одговарајућег образо-
вања. Кандидат треба да има најмање осам година рада 
у одговарајућој установи на пословима образовања и вас-
питања након стеченог одговарајућег образовања; пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, 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 пона-
шање; да није правоснажно осуђен за привредни преступ 
у вршењу раније дужности; да против њега није покренут 
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 наведена кривична 
дела; да има дозволу за рад наставника/стручног сарад-
ника (лиценцу), обуку и положен испит за директора, 
држављанство Републике Србије и да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Кандидати треба да приложе: преглед 
кретања у служби са биографским подацима и оквирним 
планом рада за време мандата, оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању, оригинал или 
оверену фотокопију дозволе за рад наставника, васпитача 
или стручног сарадника (лиценцу), оригинал или оверену 
фотокопију уверења о положеном испиту за директора 
установе (пријава која не садржи уверење о положеном 
испиту за директора установе неће се сматрати непотпу-
ном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у закон-
ском року положи испит за директора школе), потврду о 
најмање осам година рада у установи образовања након 
стеченог одговарајућег образовања, уверење/потврду из 
надлежне службе Министарства унутрашњих послова да 
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, за кри-
вично дело примања и давања мита; уверење/потврду из 
надлежног привредног суда да кандидат није правоснажно 
осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности; 
уверење/потврду из надлежног суда да против кандидата 
није покренут кривични поступак доношењем наредбе о 
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није 
претходила истрага или доношењем решења о одређи-
вању притвора пре подоношења оптужног предлога за 
наведена кривична дела - све ове потврде прибавити по 
објављивању конкурса; уверење о држављанству Репу-
блике Србије, не старије од 6 месеци; извод из матичне 
књиге рођених - уколико је кандидат мењао презиме, име, 
након стицања одговарајућег образовања - не старије од 6 
месеци. Кандидат за директора дужан је да уз пријаву на 
конкурс достави и доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора о његовом раду (извештај просветног саветни-
ка,уколико је вршен појединачни надзор). Кандидат који је 
претходно обављао дужност директора школе дужан је да 
достави резултате стручно-педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања уколико је такав надзор 
вршен. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима прибавља 
се пре закљу чења уговора о међусобним правима и обаве-
зама директора установе, или ако има у досијеу - доставити 
уз пријаву, ако није старије од 6 месеци. Диплома, односно 
уверење о стеченом високом образовању, уколико је на 
српском језику, на којем се остварује образовно-васпитни 
рад, уједно је и доказ да кандидат зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад, у супрот-
ном је потребно доставити оверену фотокопију уверења о 
положеном испиту из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе. Копија документације која 
се доставља уз пријаву мора бити оверена од стране нота-
ра. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у 
разматрање. Пријаве са потребном документацијом слати 
са назнаком „Конкурс за директора”, на адресу: Основна 
школа „Десанка Максимовић“, Бачка Паланка, Скојевска 
1/а. За све информације можете позвати секретаријат шко-
ле, на број телефона: 021/750-574 или 064/2411-046.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
ВРБАС

21460 Врбас, Маршала Тита 118 

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи, наставник 

тамбуре
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсутва и 
одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидати треба да поседују одговарајуће обра-
зовање сагласно одредбама чл. 140 и 142 система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр 88/2017) и Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника у основној 
музичкој школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр 
18/13); да имају психичку физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривично дело утврђено у чл. 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања; да 
имају држављанство РС; да знају српски језик или језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
на конкурс кандидати достављају (оригинал или оверену 
фотокопију): диплому, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству РС, доказ 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 нај-
мање по шест бодова из психолошких, педагошкихких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе у устано-
ви у складу са ЕСПБ (оригинал или оверена фотокопија 
потврде - уверење одговарајуће високошколске устано-
ве о броју остварених бодова, односно положеним испи-
тима из психологије и педагогије. Уверење да кандидат 
није осуђиван по службеној дужности прибавља школа. 
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима се доставља 
пре закључења уговора о раду. Рок за пријаву на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Ближе информације о конкурсу на телефон: 021/706-431, 
e-mail: omsvrbas@mts.rs. Пријаве са потребном докумен-
тацијом слати на адресу школе.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

Асистент за ужу научну област 
Пројектовање и испитивање машина и 
конструкција, транспортна техника и 

логистика
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке мастер 
инжењер машинства, услови прописани чланом 84 Зако-
на о високом образовању и општим актима Универзитета 
у Новом Саду и Факултета техничких наука.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Геотехника

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке дипломира-
ни инжењер грађевинарства, услови прописани чланом 
83 Закона о високом образовању и општим актима Уни-
верзитета у Новом Саду и Факултета техничких наука.  

ОСТАЛО: Приложити: пријаву за заснивање радног одно-
са и избор у звање (навести звање, прецизан назив уже 
области и датум објављивања конкурса); краћу биогра-
фију са библиографијом (списак радова); оверене фото-
копије диплома и додатака дипломама са свих нивоима 
студија; за дипломе стечене у иностранству потребно је 
приложити доказ о признавању стране високошколске 
исправе; фотокопирану или очитану личну карту; потврду 
о оцени резултата педагошког рада - мишљење студена-
та, уколико кандидат поседује педагошко искуство; потвр-
ду из МУП-а да кандидат није правоснажно осуђиван за 
кривично дело против полне слободе, фалсификовања 
исправе коју издаје високошколска установа или при-
мања мита у обављању послова у високошколској уста-
нови; фотокопије објављених научних, односно стручних 
радова у научним часописима, зборницима или саопште-
них на међународним или домаћим научним скуповима, 
односно признатих уметничких остварења, оригиналних 
стручних остварења (пројеката, студија, патената, ориги-
налних метода и сл.). објављених уџбеника, монографија, 
практикума или збирки задатака, за ужу научну, умет-
ничку, односно стручну област за коју се бира. Доказе о 

Наука и образовање
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руковођењу или учешћу у научним, односно уметничким 
пројектима, оствареним резултатима у развоју научно-на-
ставног подмлатка на факултету, учешћу у завршним 
радовима на специјалистичким, мастер и докоторским 
академским студијама. За избор у звање сарадника у 
настави и сарадника у настави из уметничког поља при-
ложити и: потврду да је кандидат студент мастер академ-
ских студија или специјалистичких академских студија. За 
избор у звање асистента и асистента из уметничког поља 
приложити и: потврду да је кандидат студент докторских 
студија. Уколико кандидат поседује диплому магистра 
наука, односно магистра уметности и потврду да канди-
дат има прихваћену тему докторске дисертације, односно 
докторског умнетничког пројекта. Комисија ће разматрати 
само благовремене и потпуне пријаве. Одлука о избору 
у звање ступа на снагу почев од дана ступања на снагу 
уговора о раду. Рок за пријаву кандидата на конкурс је 8 
дана од дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

1. Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област 

Гинекологија и акушерство
радно време краће од пуног (15 сати на 

Факултету)

2. Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област Судска 

медицина
радно време краће од пуног (15 сати на 

Факултету)

3. Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Здравствена нега
на одређено време 5 година, радно 
време краће од пуног (15 сати на 

Факултету)

4. Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Интерна медицина (Кардиологија)
на одређено време 5 година, радно 
време краће од пуног (15 сати на 

Факултету)

5. Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Интерна медицина (Хематологија)
на одређено време 5 година, радно 
време краће од пуног (15 сати на 

Факултету)

6. Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Стоматологија (Ортопедија вилица)
на одређено време 5 година, радно 
време краће од пуног (39 сати на 

Факултету)

7. Наставник за избор у звање ванредног 
професора или доцента за ужу научну 

област Инфективне болести
на одређено време 5 година, радно 
време краће од пуног (15 сати на 

Факултету)

8. Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Интерна медицина 

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

Факултету)

9. Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Хирургија са 

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

Факултету)

10. Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Стоматологија 

(Пародонтологија и орална медицина)
на одређено време 5 година, радно 
време краће од пуног (39 сати на 

Факултету)
11. Наставник за избор у звање доцента 

за ужу научну област Фармацеутска 
технологија са индустријском 
фармацијом и козметологијом

на одређено време 5 година, пуно радно 
време (40 сати на Факултету)

12. Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Основне хемијске 

дисциплине у фармацији (Физичка 
хемија)

на одређено време 5 година, пуно радно 
време (40 сати на Факултету)

13. Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Специјална 

едукација и рехабилитација
на одређено време 5 година, радно 
време краће од пуног (15 сати на 

Факултету)
14. Сарадник за избор у звање асистента 
за ужу научну област Фармакогнозија са 

фитотерапијом
на одређено време 3 године, пуно радно 

време (40 сати на Факултету)

15. Сарадник за избор у звање асистента 
за ужу научну област Фармацеутска 

технологија са индустријском 
фармацијом и козметологијом

на одређено време 3 године, пуно радно 
време (40 сати на Факултету)

16. Сарадник за избор у звање асистента 
за ужу научну област Фармацеутска 

аналитика
на одређено време 3 године, пуно радно 

време (40 сати на Факултету)

17. Сарадник за избор у звање асистента 
за ужу научну област Хирургија са 

анестезиологијом (Грудна хирургија)
на одређено време 3 године, радно 
време краће од пуног (15 сати на 

Факултету)
18. Сарадник за избор у звање асистента 
за ужу научну област Здравствена нега

на одређено време 3 године, пуно радно 
време (40 сати на Факултету)

19. Сарадник за избор у звање асистента 
за ужу научну област Психологија
на одређено време 3 године, радно 
време краће од пуног (15 сати на 

Факултету)
20. Сарадник у настави за ужу научну 

област Здравствена нега
на одређено време 1 година, радно 
време краће од пуног (15 сати на 

Факултету)

21. Сарадник у настави за ужу научну 
област Специјална едукација и 

рехабилитација
на одређено време 1 година, радно 
време краће од пуног (15 сати на 

Факултету)
2 извршиоца

22. Сарадник у настави за ужу научну 
област Специјална едукација и 

рехабилитација
на одређено време 1 година, радно 
време краће од пуног (15 сати на 

Факултету)
2 извршиоца

УСЛОВИ 1-2: VIII степен стручне спреме, научни назив 
доктора наука из области за коју се бира и остали усло-
ви за редовног професора утврђени чланом 74 Закона 
о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом 
Саду, Правилником о ближим условима за избор у звање 
наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом Меди-
цинског факултета у Новом Саду и Правилником о избо-
рима у звања наставника, сарадника и истраживача 
Медицинског факултета у Новом Саду.

УСЛОВИ 3-6: VIII степен стручне спреме, научни назив 
доктора наука из области за коју се бира и остали усло-
ви за ванредног професора утврђени чланом 74 Закона 
о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом 
Саду, Правилником о ближим условима за избор у звање 
наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом Меди-
цинског факултета у Новом Саду и Правилником о избо-
рима у звања наставника, сарадника и истраживача 
Медицинског факултета у Новом Саду.

УСЛОВИ 7: VIII степен стручне спреме, научни назив 
доктора наука из области за коју се бира и остали услови 
за ванредног професора или доцента утврђени чланом 74 
Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у 
Новом Саду, Правилником о ближим условима за избор у 
звање наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом 
Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о 
изборима у звања наставника, сарадника и истраживача 
Медицинског факултета у Новом Саду.

УСЛОВИ 8-10: VIII степен стручне спреме, научни назив 
доктора наука из области за коју се бира и остали услови 
за доцента утврђени чланом 74 Закона о високом образо-
вању, Статутом Универзитета у Новом Саду, Правилником 
о ближим условима за избор у звање наставника Универ-
зитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у 
Новом Саду и Правилником о изборима у звања настав-
ника, сарадника и истраживача Медицинског факултета 
у Новом Саду.

УСЛОВИ 11-12: VIII степен стручне спреме, научни 
назив доктора наука из уже научне области за коју се 
бира, завршене Интегрисане академске студије фар-
мације и остали услови за доцента утврђени чланом 74 
Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у 
Новом Саду, Правилником о ближим условима за избор у 
звање наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом 
Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о 
изборима у звања наставника, сарадника и истраживача 
Медицинског факултета у Новом Саду.

УСЛОВИ 13: VIII степен стручне спреме, научни назив док-
тора наука из уже научне области за коју се бира, заврше-
не основне академске студије специјалне едукације и реха-
билитације - смер логопедија и остали услови за доцента 
утврђени чланом 74 Закона о високом образовању, Статутом 
Универзитета у Новом Саду, Правилником о ближим услови-
ма за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду, 
Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и Правилни-
ком о изборима у звања наставника, сарадника и истражи-
вача Медицинског факултета у Новом Саду.

УСЛОВИ 14-16: студент докторских студија, са заврше-
ним интегрисаним академским студијама фармације, који 
је претходне нивое студија завршио просечном оценом 
најмање 8. Остали услови утврђени су чланом 84 Закона 
о високом образовању, Статутом Медицинског факултета 
у Новом Саду и Правилником о изборима у звања настав-
ника, сарадника и истраживача Медицинског факултета 
у Новом Саду.

УСЛОВИ 17: студент докторских студија, са завршеним 
интегрисаним академским студијама медицине, који је 
претходне нивое студија завршио просечном оценом нај-
мање 8. Остали услови утврђени су чланом 84 Закона о 
високом образовању, Статутом Медицинског факултета у 
Новом Саду и Правилником о изборима у звања настав-
ника, сарадника и истраживача Медицинског факултета 
у Новом Саду.

УСЛОВИ 18: студент докторских студија, са завршеним 
основним академским студијама здравствене неге, који је 
претходне нивое студија завршио просечном оценом нај-
мање 8. Остали услови утврђени су чланом 84 Закона о 
високом образовању, Статутом Медицинског факултета у 
Новом Саду и Правилником о изборима у звања настав-
ника, сарадника и истраживача Медицинског факултета 
у Новом Саду.

УСЛОВИ 19: студент докторских студија из области пси-
холошких наука, са завршеним филозофским факултетом 
(одсек за психологију), који је претходне нивое студија 
завршио са укупном просечном оценом најмање 8. Оста-
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ли услови утврђени су чланом 84. Закона о високом обра-
зовању, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и 
Правилником о изборима у звања наставника, сарадника 
и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.

УСЛОВИ 20: студент мастер академских студија здравс-
твене неге, који је основне академске студије здравстве-
не неге завршио са укупном просечном оценом најмање 
8 (осам). Остали услови утврђени су чланом 83 Закона о 
високом образовању, Статутом Медицинског факултета у 
Новом Саду и Правилником о изборима у звања настав-
ника, сарадника и истраживача Медицинског факултета 
у Новом Саду.

УСЛОВИ 21: студент мастер академских студија спе-
цијалне едукације и рехабилитације, који је основне ака-
демске студије специјалне едукације и рехабилитације - 
смер логопедија, завршио са укупном просечном оценом 
најмање 8. Остали услови утврђени су чланом 83 Закона 
о високом обраовању, Статутом Медицинског факултета 
у Новом Саду и Правилником о изборима у звања настав-
ника, сарадника и истраживача Медицинског факултета 
у Новом Саду.

УСЛОВИ 22: студент мастер академских студија спе-
цијалне едукације и рехабилитације, који је основне ака-
демске студије специјалне едукације и рехабилитације 
завршио са укупном просечном оценом најмање 8. Оста-
ли услови утврђени су чланом 83 Закона о високом обра-
овању, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и 
Правилником о изборима у звања наставника, сарадника 
и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.

ПОСЕБАН УСЛОВ: Кандидати који конкуришу за кли-
ничке предмете подносе доказ да су у радном односу у 
установи која је наставна база Факултета. За кандидате 
који се први пут бирају у звање доцента способност за 
наставни рад оцениће се на основу приступног преда-
вања из области за коју се бира (сходно члану 20 и 22 
Правилника о изборима у звања наставника, сарадника 
и истраживача). Приступно предавање ће се организо-
вати у складу са Правилником Медицинског факултета о 
начињу извођења и валоризацији приступног предавања.

ОСТАЛО: Приликом пријаве на радно место под тачком 
19 и 20 предност имају кандидати који су запослени у 
наставној бази Факултета. Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да приложи: краћу биографију, фотокопију личне 
карте, доказе о испуњености услова из конкурса - оверене 
копије диплома, за клиничке предмете односно за радна 
места означена у посебним условима овог конкурса, доказ 
о радном односу у здравственој установи која је наставна 
база Медицинског факултета Нови Сад, списак радова и 
публикација (у два примерка), оригинал или фотокопије 
радова и публикација, доказе о њиховом објављивању, 
доказ о педагошком искуству и позитивно оцењеној педа-
гошкој активности. Кандидати који су конкурисали на рад-
но место и у звање доцента и који се први пут бирају у то 
звање биће накнадно обавештени о теми, датуму, врмену 
и месту одржавања приступног предавања, а у складу са 
Правилником Медицинског факултета о начину извођења 
и валоризацији приступног предавања (објављен на сајту 
Медицинског факултета). Доказ о некажњавању приба-
виће Медицински факултет Нови Сад службеним путем, 
осим за кандидате који нису рођени у Републици Србији. 
Пријаве са документацијом подносе се Писарници Меди-
цинског факултета Нови Сад, Хајдук Вељкова 3, Нови Сад, 
са назнаком „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Рок за пријављивање на кон-
курс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Конкурс 
је објављен у публикацији „Послови” дана 26.12.2018. 
године.

ФАКУЛТЕТ ЗА ЕВРОПСКЕ
ПРАВНО-ПОЛИТИЧКЕ СТУДИЈЕ

УНИВЕРЗИТЕТ „ЕДУКОНС“
21000 Нови Сад, Народног фронта 53

Наставник за ужу научну област Немачки 
језик

и заснивање радног односа 

УСЛОВИ: завршен одговарајући факултет и општи и 
посебни услови предвиђени Законом о високом образо-
вању и Статутом Факултета. Конкурс је отворен 8 дана 
од дана објављивања, а пријаве са потребном документа-
цијом, којом се доказује испуњеност услова, подносе се у 
седишту Факултету.

ПИРОТ

ОШ „ДУШАН РАДОВИЋ“
18300 Пирот, Занатлијска бб

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: директор школе може да буде лице које 
испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, број 88/2017. године): 1) 
да има одговарајуће образовање за наставника те врсте 
школе и подручја рада, за педагога и психолога, дозво-
лу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора установе (изабра-
ни кандидат ће бити у обавези да положи овај испит у 
законском року) и најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања: А) на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трандисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; Б) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице 
из става 1 тачка А подтачка 2 члана мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета. Кандидат треба и да: 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидати, уколико имају, подносе и извештај 
просветног саветника. Ако је кандидат лице које је прет-
ходно обављало дужност директора установе, дужно је да 
достави резултате стручно-педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања. 

ОСТАЛО: Кандидати у пријави прилажу: радну биогра-
фију, оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању, потврду да имају најмање осам година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, уверење 
да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривич-
на дела из члана 139 став 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; уверење о држављанству Репу-
блике Србије не старије од 6 месеци, извод из матичне 
књиге рођених не старији од 6 месеци; доказ о положе-
ном испиту за лиценцу односно стручном испиту (узеће 
се у обзир да ће изабрани кандидат бити у обавези да 
положи овај испит у законском року). Лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања. Пријаве са назнаком „Конкурс за 
директора” се подносе лично у секретаријату школе или 
поштом на адресу: ОШ „Душан Радовић“ Пирот, 18300 
Пирот, Занатлијска бб. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „МЛАДОСТ“
18215 Велико Боњинце

тел. 010/2681-028

Директор
на мандатни период од 4 године 

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 139 и чл. 140 ст. 1 и 2 или 3 Закона: 1. да има одго-
варајуће високо образовање за наставника или стручног 
сарадника за рад у школи у подручју рада којој припада 
ОШ „Младост“ Велико Боњинце и то: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије, и то: сту-

дије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета, сту-
дије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују цели-
не 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; 2) на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; 3) на студијама првог степе-
на (основне академске студије, односно струковне и спе-
цијалистичке струковне студије), студијама у трајању од 
3 године или вишим образовањем; 2. да има дозволу за 
рад, односно положен стручни испит за наставника или 
стручног сарадника; 3. да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 4. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 5. да 
има држављанство Републике Србије; 6. да зна српски 
језик; 7. да има најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања другог степена и образовања 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године, односно да има најмање 10 
година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања првог 
степена, студијама у трајању од 3 године или више обра-
зовање; 8. да има обуку и положен испит за директора 
установе. Изабрани кандидат који нема положени испит 
за директора дужан је да у року од 2 године од дана сту-
пања на дужности положи наведени испит.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати подносе сле-
дећу документацију: оверен препис или оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању (не старије од 
6 месеци); оверен препис или оверену фотокопију уве-
рења о положеном испиту за лиценцу за наставника, 
васпитача, односно стручног сарадника (не старије од 
6 месеци); доказ о познавању српског језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (доказује се овере-
ном фотокопијом јавне исправе о стеченом образовању, 
а уколико стечено образовање није на језику на ком се 
остварује образовно-васпитни рад, потребан је доказ да 
је кандидат положио испит из српског језика по програму 
одговарујће високошколске установе), потврду о радном 
искуству у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања (потврда 
садржи податак о радном стажу у установи и послове које 
је лице обављало), уверење о неосуђиваности из казне-
не евиденције Министарства надлежног за унутрашње 
послове, уверење из суда опште надлежности да се про-
тив кандидата не води кривични поступак, уверење о 
неосуђиваности привредног суда (уверења не смеју бити 
старија од дана објављивања конкурса), доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са уче-
ницима - лекарско уверење (не старије од 6 месеци); 
уверење о држављанствуРепубликеСрбије (не старије од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених; резултате 
стручно-педагошког надзора установе (извештај просвет-
ног саветника) и оцену спољашњег вредновања (уколико 
се на конкурс пријављује лице које је претходно обавља-
ло дужност директора установе); оквирни план рада за 
време мандата, биографске податке, односно радну био-
графију, доказ о савладаној обуци и положеном испиту 
за директора установе - уколико га поседује. Кадидат 
може поднети и остала документа која могу послужити 
приликом доношења одлуке о избору (докази о поседо-
вању организационих способности, о успесима у настав-
но-педагошком раду и др.). Пријавни формулар попунити 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја http://www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08/FORMULARZAKONKURISANjE.
doc, одштампати и заједно са осталом потребном доку-
ментацијом доставити на адресу: ОШ „Младост“, 18215 
Велико Боњинце, са назнаком „Конкурс за директора“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
у секретаријату школе, путем телефона: 010/268-1028.

Наука и образовање
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ПОЖАРEВАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ЛАНЕ”
12240 Кучево, Браће Ивковић 2

тел. 012/852-366

Васпитач
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: са високим образовањем стеченим на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије или специјалистичке академске сту-
дије) по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године, високим образовањем 
стеченим на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године, високим образо-
вањем на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне студије), студијама у трајању од три 
године или вишим образовањем. Услови које кандидат 
треба да испуњава: 1) да има одговарајуће образовање; 
2) да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела наведена у члану 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
то: кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидат је дужан попуни пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достави установи. Уз пријаву кандидат подноси ори-
гинале или оверене фотокопије следећих докумената: 
диплому о стручној спреми, потврду да није осуђиван за 
кривична дела наведена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања (не старија од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месе-
ци или трајни), уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци). Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања. Контакт телефон: 012/852-366.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПРОФЕСОР БРАНА ПАУНОВИЋ”

12315 Рашанац
тел. 012/340-375

Наставник српског језика
са 94% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане 
законом: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 
139, 140 и 155 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/17), које је стекао 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије), и то: студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета; студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трандисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који су 
утврђивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, одговарајући степен и врста образовања према 
Правилнику о врсти стручне спреме наставника иструч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС “, број 
11/2012, 15/2013, 2/16, 10/16, 11/16 и 3/17). Кандидат 
мора да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова. Наставник, васпитач и стручни сарадник који 
је у току студија положио испит из педагодије психологије 

или је положио стручни испит, односно испит за лицен-
цу, сматра се да има образовање из члана 142 став 1. 
овог Закона. Кандидат треба да поседује: држављанство 
РС (уверење о држављанству - оригинал или оверена 
копија), психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење се подно-
си пре закључења уговора о раду са изабраним кандида-
том); доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примања и давања мита. Кандидат попуња-
ва пријавни формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријемним формуларом доставља уста-
нови. Уз захтев потребно је доставити оверен препис 
дипломе о завршеном образовању, исправа коју издаје 
високошколска установа, а којом кандидати доказују да су 
стекли образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина или доказ из високошколске установе 
да су у току студија положили испите из педагогије и пси-
хологије, доказ да су положили стручни испит, односно 
испит за лиценцу; извод из МКР; уверење о држављан-
ству (не старије од шест месеци) и да кандидат зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. 
У поступку одлучивања о избору наставника директор 
ће извршити ужи избор кандидата који ће бити упућени 
на психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима. Психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима врши служба за пословање запошља-
вања, применом стандардизованих поступака. О времену 
и месту провере изабрани кандидати ће бити накнадно 
обавештени. Рок за пријављивање на конкурс је 8 рад-
них дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Рок за жалбу Школском одбору је 8 дана. 
Пријаве слати на адресу: ОШ „Професор Брана Пауно-
вић”, 12315 Расанац. Контакт телефон: 012/340-375.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ДРАЖА МАРКОВИЋ РОЂА”

12312 Смољинац 
тел: 012/283-232, 012/283-328

Наставник хемије
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, односно до 
повратка запослене са породиљског 

боловања и одсуства са рада ради неге 
детета, са 20% радног времена 

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове за 
пријем у радни однос у складу са чл. 139 и 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 - др. закони ) односно да: 
имају одговарајуће образовање (у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпитања и 
у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи, „Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
11/16, 2/17 и 3/17); да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 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 изре-
чену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају 
држављанство Републике Србије и знају српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Уз пријавни формулар са сај-
та Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
кандидати треба да приложе следеће доказе о условима 
за пријем у радни однос: потписану биографију, доказ о 
поседовању држављанства Републике Србије (оригинал/
оверену фотокопију уверења о држављанству), оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, 
као и оверену фотокопију додатка дипломи уколико је 
додатак издат кандидату, оригинал/оверену фотокопију 
уверења о неосуђиваности, доказ о знању језика на коме 
се изводи образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће 

образовање није стечено на језику на коме се изводи 
образовно-васпитни рад, а доказује се потврдом одгова-
рајуће високошколске установе да је кандидат положио 
испит из српског језика). Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и путем телефона: 
012/283-232 и 012/283-328. Адреса на коју се достављају 
пријаве: ОШ „Дража Марковић Рођа“, Маршала Тита 6, 
12312 Смољинац. Конкурс за пријем у радни однос спро-
води конкурсна комисија коју ће директор именовати 
посебним решењем. Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор биће упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима. Кандидат који буде изабран, 
пре закључења уговора о раду доставља уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима.

ПРОКУПЉЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „15. МАЈ“
18400 Прокупље, Ратка Павловића 194

тел. 027/333-291

Наставник математике
на одређено време ради замене 

запосленог преко 60 дана, за 33,34% 
радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: професор математи-
ке, дипломирани математичар, дипломирани математи-
чар - професор математике, дипломирани математичар 
- теоријска математика, дипломирани математичар - при-
мењена математика, дипломирани инжењер математике 
(са изборним предметом основи геометрије), дипломира-
ни информатичар, професор хемије - математике, профе-
сор географије - математике, професор физике - мате-
матике, професор биологије - математике, дипломирани 
професор математике - мастер, дипломирани математи-
чар - мастер, професор математике - теоријско усмерење, 
професор математике - теоријски смер, професор инфор-
матике - математике, дипломирани математичар за тео-
ријску математику и примене, дипломирани математичар 
за рачунарство и информатику, дипломирани математи-
чар информатичар, дипломирани математичар матема-
тика финансија, дипломирани математичар - астроном, 
дипломирани математичар за математику економије, про-
фесор информатике - математике, дипломирани матема-
тичар за теоријску математику и примене, дипломирани 
математичар за рачунарство и информатику, дипломира-
ни математичар - информатичар, дипломирани матема-
тичар - математика финансија, дипломирани математи-
чар - астроном, дипломирани математичар за математику 
економије, професор математике и рачунарства, мастер 
математичар, мастер професор математике. Лице које је 
стекло академско звање мастер мора имати претходно 
завршене основне академске студије на студијским про-
грамима из области математика или примењена матема-
тика (са положеним испитом из предмета геометрија или 
основи геометрије - доставити одговарајући доказ).

ОСТАЛО: Уз пријаву која налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, кандидати подносе: оверену фотокопију дипло-
ме, извод из МК рођених и уверење о држављанству РС 
не старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотоко-
пија), уверење о неосуђиваности (издаје МУП). Лекарско 
уверење се доставља пре потписивања уговора о раду, 
а проверу психофизичких способности за рад са децом 
и ученицима врши надлежна служба за запошљавање. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

ОШ „МИЛИЋ РАКИЋ МИРКО“
18400 Прокупље, Ратка Павловића 150

тел. 027/324-168, 329-601

Наставник француског језика
на одређено време ради замене одсутног 
радника преко 60 дана за 44,44% радног 

времена, место рада Петровац

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: професор, односно 
дипломирани филолог за француски језик и књижевност, 
мастер филолог (студијски програм или главни предмет/
профил француски језик), мастер професор језика и књи-
жевности (студијски програм или главни предмет/профил 
француски језик). Уз пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, доставити: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању, извод из МК рође-
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них и уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), 
уверење о неосуђиваности за кривична дела из члана 139 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање.

СМЕДЕРЕВО

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
11321 Лугавчина, Бориса Кидрича бб

тел. 026/4761-078

Наставник разредне нaставе
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог до повратка са функције

УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање које подразумева: 
одговарајуће високо образовање стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије, или специјалистичке струковне сту-
дије) по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године или на основним студијама 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10.09.2005. године, у складу са 
Правилником о врсти стручне спреме за рад наставни-
ка у основној школи; 2) поседовање психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и ученици-
ма; 3) неосуђиваност правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандида-
та није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5) знање 
српског језика и језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Докази о испуњености услова из става 1 тачке 
1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве на конкурс, а доказ 
из става 1 тачка 2) прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Потребно је да кандидати попуне пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства 
и одштампан заједно са потребном документацијом о 
испуњености услова доставе установи. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе и путем телефона: 026/4761-699 (секретар) 
или 026/4761-078 (директор).

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
11300 Смедерево, 16. октобра бб

тел. 026/641-290

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2018/19. године, односно до 31. августа 
2019. године

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђе-
них Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС и 113/2017), треба 
да испуњава и посебне услове предвиђене члановима: 
139 став 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и 
27/2018 - др. закон) и то: да има одговарајуће образовање 
- средње образовање у четворогодишњем трајању; да је 
похађао, односно завршио обуку за педагошког асистен-
та, сходно Правилнику о програму обуке за педагошког 
асистента („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 
11/2010); да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење 
се подноси пре закључења уговора о раду са изабраним 
кандидатом); да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-

шање (доказује се уверењем из казнене евиденције, које 
прибавља кандидат у Министарству унутрашњих посло-
ва надлежне полицијске управе); да има држављанство 
Републике Србије (доказује се уверењем о држављанству, 
у оригиналу или овереној копији не старијој од 6 месеци); 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(српски језик). Доказ да кандидат зна језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад - српски језик, у обавези 
су да доставе само они кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику, а доказује се потврдом одгова-
рајуће високошколске установе да је кандидат положио 
испит из српског језика. Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а који се налази 
у делу „Ново на сајту”, а потребну документацију зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом доставља 
школи. Уз пријаву кандидат доставља: оверену копију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; потвр-
ду о похађању обуке за педагошке асистенте (оригинал 
или оверена копија, не старија од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија, не 
старија од 6 месеци); уверење о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци, оригинал или оверена копија не старија 
од 6 месеци); уверење да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање, прибавља кандидат у Министарству 
унутрашњих послова надлежне полицијске управе; доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима доставља само изабрани кандидат 
по окончању конкурса, а пре закључења уговора о раду. 
Пријаве се достављају у року од 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови”, поштом на горена-
ведену адресу или лично, радним даном од 8 до 14 часо-
ва, са назнаком „Пријава на конкурс”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве, као и пријаве са неовереном докумен-
тацијом, неће се разматрати.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ГИМНАЗИЈА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

22300 Стара Пазова, Светосавска 5
тел. 022/310-271

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 
140 и чл. 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања (стечено на студијама другог степена, мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; и образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодо-
ва праксе у установи, у складу са европским системом 
преноса бодова) односно следећи степен и врста струч-
не спреме: (1) професор, односно дипломирани филолог 
за српскохрватски језик и југословенску књижевност; (2) 
професор, односно дипломирани филолог за југословен-
ску књижевност и српскохрватски језик; (3) професор, 
односно дипломирани филолог за југословенску књижев-
ност и општу књижевност; (4) професор српскохрватског 
језика са јужнословенским језицима; (5) професор југо-
словенске књижевности и српског језика; (6) професор 
југословенске књижевности са страним језиком; (7) про-
фесор српског језика и књижевности; (8) професор српске 
књижевности и језика; (9) професор српске књижевности 
и језика са општом књижевношћу; (10) дипломирани 
филолог за књижевност и српски језик; (11) дипломирани 
филолог за српски језик и књижевност;  (12) дипломира-
ни филолог српског језика са јужнословенским језицима; 
(13) мастер професор језика и књижевности (студијски 
програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Срп-
ска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књи-
жевност и језик са општом књижевношћу; Српска фило-
логија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: 

Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност; 
Компаративна књижевност са теоријом књижевности); 
(14) мастер филолог (студијски програми: Српски језик; 
Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Срп-
ска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са 
општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик 
и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Срп-
ски језик и компаративна књижевност); (15) мастер про-
фесор предметне наставе. Лица која су стекла академско 
звање мастер морају имати претходно завршене основне 
академске студије на студијским програмима Српски 
језик и књижевност; Српска књижевност и језик; Српска 
књижевност и језик са компаратистиком; Српска фило-
логија: српски језик и књижевност; Србистика. Остали 
услови:  поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима; поседовање 
држављанства Републике Србије; знање српског језика и 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; нео-
суђиваност правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање. 

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: попуњен пријавни фор-
мулар са званичне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја; радну биографију; 
оверену фотокопију дипломе; уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или овере-
ну фотокопију), уверење о неосуђиваности из МУП-а. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења 
уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Све пријаве са при-
ложеном документацијом доставити на адресу: Гимназија 
„Бранко Радичевић”, 22300 Стара Пазова, Светосавска 5, 
лично или поштом, са назнаком „Конкурс за наставника 
српског језика и књижевности”.

СОМБОР

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИРОСЛАВ АНТИЋ“
25250 Оџаци, Школска 23

тел. 025/5742-274

Наставник разредне наставе у 
продуженом боравку

на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, тј. за време 
другог изборног периода (мандата) 

директора установе

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17 и 27/18 - др. закон) 
и то: а) да има одговарајуће образовање предвиђено 
Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи (“Службени 
гласник РС - Просветни гласник” број 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018). 
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у 
разредној настави може да изводи: професор разредне 
наставе, професор педагогије са претходно завршеном 
академијом или учитељском школом, професор разредне 
наставе и енглеског језика за основну школу, мастер учи-
тељ, дипломирани учитељ - мастер, професор разредне 
наставе и ликовне културе за основну школу; б) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; в) да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тач-
ка 3 Закона; г) да има држављанство Републике Србије; 
д) да зна српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријавни формулар са кратком био-
графијом доставља и следећа документа: оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), доказ 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона - уверење 
из МУП-а, не старије од шест месеци и извод из матичне 

Наука и образовање
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књиге рођених. Доказ о знању српског језика, као јези-
ка на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи, 
доставља се само уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику. Доказ о испуњености услова 
из чл. 139 став 1 тачка 2 подноси се пре закључења уго-
вора о раду (лекарско уверење). Уз пријавни формулар, 
који се преузима са интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, кандидати дос-
тављају потребну документацију у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Конкурс 
спроводи Конкурсна комисија именована од стране дирек-
тора школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узмати у обзир. Пријаве се подносе на горенаведену адре-
су. Конкурс остаје отворен 8 дана након објављивања. 

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 конверзацијски ниво. Обез-
беђен 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 контакт: Снежана Јојић, Божидар Стојић, 
Мира Бјекић.

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ
31000 Ужице, Трг Светог Саве 36

тел. 031/521-952

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Математика са методиком 

наставе
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора математичких наука. 
Општи  предуслов: кандидати морају да испуњавју општи 
предуслов у погледу неосуђиваности 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: 
биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, потврду надлежног органа (полицијске 
управе) да кандидат није осуђиван за кривична дела про-
писана 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 оптужница; оверене фотокопије диплома 
или уверења о претходно завршеним нивоима студија; 
списак стручних и научних публикација; друге доказе 
којима се доказује испуњење прописаних услова. Правно-
ваљану конкурсну документацију са доказима о испуње-
ности услова конкурса, кандидати су обавезни да доста-
ве и у електронској форми (на CD). Конкурс је отворен 
15 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Пријаве са документима и назнаком „За конкурс“, доста-
вити на адресу: Педагошки факултет у Ужицу, Трг Светог 
Саве 36.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА У УЖИЦУ
31000 Ужице, Трг Светог Саве 6

тел. 031/513-383

Стручни сарадник - педагог
на одређено време преко 60 дана, ради 

замене одсутне запослене

Наставник шпанског језика
са 22,22% радног времена, на одређено 

време преко 60 дана, ради замене 
одсутне запослене, а најдуже до краја 

школске године

Наставник немачког језика
са 22,22% радног времена, на одређено 

време преко 60 дана, ради замене 
одсутне запослене, а најдуже до краја 

школске године

Наставник француског језика
са 33,33% радног времена, на одређено 

време до краја школске године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) 
да је стекао одговарајуће високо образовање у складу са 
чланом 140 Закона основама система образовања и вас-
питања: на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета, студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине 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 пред-
мет, односно групу предмета; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10.09.2005. године. Кан-
дидат треба да испуњава услове у погледу врсте стручне 
спреме предвиђене Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника из општеобразовних предмета, струч-
них сарадника и васпитача у стручним школама („Службе-
ни гласник Републике Србије“, бр. 8/15, 11/16, 13/16, 2/17 
и 13/18) и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада Економија, право и 
администрација („Службени гласник Републике Србије“, 
бр. 8/15, 11/16, 13/16, 2/17 и 13/18) и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада Економија, право и администрација („Службени 
гласник Републике Србије“, бр. 16/15, 11/16 и 2/17); 1а) 
обавезно образовање кандидата из тачке 1) је образо-
вање 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 6 бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова; 2) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
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 дискримина-
торно понашање; 4) да је држављанин Републике Србије; 
5) да зна српски језик.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријавни формулар (налази се на 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја) доставља: диплому о стеченом обра-
зовању (оверена фотокопија); извод из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству, доказ о испуњености 
услова из тачке 1а, уверење полицијске управе о неос-
уђиваности, доказ о познавању српског језика (осим кан-
дидата који су одговарајуће образовње стекли на српском 
језику. Доказ о испуњености услова из тачке 2 подноси 
кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о 
раду. Кандидати који буду изабрани у ужи избор у року од 
8 дана упућују се на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши Национална служба 

за запошљавање применом стандардизовнаих поступака. 
Решење о ибору кандидата донеће Конкурсна комисија 
у року од 8 дана од дана обављеног разговора са кан-
дидатима. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови“. Пријаве са доказима о 
испуњавању услова могу се поднети лично или поштом 
на адресу школе, са назнаком „За конкурс“. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

ПОНОВЉЕН КОНКУРС
ОСНОВНА ШКОЛА

„СТЕВАН ЧОЛОВИЋ“
31230 Ариље, Браће Михаиловића 8

тел. 031/891-953

Наставник математике
са 89% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
да поседује одговарајућу врсту и степен стручне спре-
ме у складу са чл. 140 и 141 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” број 88/2017) 
и чланом 6 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“ бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016,10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017), да у складу 
са чланом 142 Закона има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
наведена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да има држављан-
ство Републике Србије и да зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Уз одштампан 
образац пријавног формулара кандидати достављају 
доказ о испуњености услова у погледу стручне спреме 
(оригинал или оверена фотокопија дипломе), доказ да 
кандидат има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из 
матичне књиге рођених и уверење или потврду о неос-
уђиваности. Образац пријавног формулара кандидати 
преузимају са сајта Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја у делу Ново на сајту, на адреси: http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-
ZA-KONKURISANjE.doc. Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу школе. 
Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БОГОСАВ ЈАНКОВИЋ”

31242 Кремна, Кремна бб
тел. 031/3808-495

Наставник биологије
са 40% радног времена, на одређено 

време до повратка радника са боловања 

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће услове: да 
има одговарајуће образовање, да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 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. Уз 
пријаву на конкурс треба да приложи: фотокопију дипло-
ме, потврду да није осуђиван, уверење о држављанству, 
доказ да зна српски језик. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја и са 
потребном документацијом достављају на адресу: Основ-

Наука и образовање

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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на школа „Богосав Јанковић“ Кремна, Кремна бб, Ужице, у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. За додатне 
информације лица се могу обратити секретару школе, на 
телефон: 031/3808-495.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„СТАРИ ГРАД“
31000 Ужице, Градска 1

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 
17.10.2018. године поништава се у целости.

ВРАЊЕ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ“

Бујановац, Вука Караџића бб
тел. 017/651-141

Спремачица
на одређено време до повратка раднице 
са трудничког и породиљског боловања

УСЛОВИ: I степен стручне спреме. Уз пријаву кандидати 
подносе доказ о стручној спреми и уверење о држављан-
ству РС. Доказ о здравственој способности за рад подноси 
се пре закључивања уговора о раду. Пријаве слати у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса на горенаведену 
адресу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПЧЕЛИЦА“

17510 Владичин Хан, Ратка Павловића бб
тел. 017/473-333, 017/473-658

Васпитач
на одређено време до повратка 

запосленог са функције директора 

Васпитач
на одређено време до повратка 

запослене са трудничког боловања, као 
и породиљског одсуства и одсуства са 

рада ради неге детета

Васпитач
на одређено време до повратка 

запослене са боловања преко 60 дана 

Васпитач

Стручни сарадник, психолог

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице под 
условима прописаним чланом 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ 88/17 и 27/18) 
и ако има одговарајуће образовање: стечено образовање 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године или на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године, на студијама првог степена (основне ака-
демске односно струковне студије), студијама у трајању 
од 3 године или вишим образовањем, у складу са чл. 
140 и 141 Закона о основама система образовања и вас-
питања; да кандидати имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, да имају 
држављанство Републике Србије и да знају језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. За радно место 
стручни сарадник - психолог кандидат треба да има одго-
варајуће високо образовање из научне, односно области 
за одговарајући предмет односно групу предмета - дипло-

мирани психолог. Уз пријаву доставити: оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
уверење о држављанству не старије од 6 месеци, извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија), 
уверење Министарства унутрашњих послова да лице није 
осуђивано. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају установи. Кандидати који су изабра-
ни у ужи избор, у року од 8 дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. Лице које буде изабра-
но по конкурсу дужно је да приложи лекарско уверење о 
здравственој способности, пре закључења уговора о раду. 
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве се под-
носе на адресу вртића: Предшколска установа „Пчелица“ 
Владичин Хан, Ратка Павловића бб, 17510 Владичин Хан, 
са назнаком „За конкурс“.

ВРШАЦ

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
26343 Избиште, Исе Јовановића 5

тел. 013/893-050

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2019. године

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о 
раду, кандидат треба да испуњава и услове прописане 
Законом о основама система образовања и васпитања и 
Правилником о програму обуке за педагошког асистен-
та, и то: да има завршену обуку за педагошког асистен-
та; да је држављанин Републике Србије; да има најмање 
средњу стручну спрему; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да зна српски језик; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни 
да доставе, у оригиналу или овереном препису/фото-
копији, следећу документацију: доказ о завршеној обу-
ци за педагошког асистента; извод из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству, не старије од шест 
месеци; диплому или уверење о стеченој стручној спре-
ми; доказ о неосуђиваности правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њих није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; одштампан и попуњен пријав-
ни формулар са сајта Министарства просвете; доказ 
о знању српског језика (достављају кандидати који су 
образовање стекли на другом језику); краћу радну био-
графију (осим кандидата који први пут заснивају рад-
ни однос). Проверу психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима вршиће Национална служба за 
запошљавање пре доношења одлуке о избору кандида-
та. Кандидат који буде био изабран у обавези је да пре 
закључења уговора о раду достави доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима, не старији од 6 месеци. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве на конкурс са траженом 
документацијом могу се поднети лично или поштом на 
горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс 
за педагошког асистента”. Додатне информације могу 
се добити на телефон: 013/893-050.

ОШ „КОРИОЛАН ДОБАН“
26336 Куштиљ, Вршачка бб

тел/факс: 013/883-430
e-mail: kdoban@gmail.com

Наставник математике
образовно-васпитни рад на румунском 
језику, на одређено време ради замене 

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

детета, са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос на радном месту наставника мате-
матике може бити примљен кандидат који испуњава сле-
деће услове: поседовање одговарајућег образовања, и то 
високо образовање - на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије, мас-
тер струковне студије), на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године, изузет-
но: на студијама првог степена (основне академске, однос-
но струковне и специјалистичке струковне студије), студије 
у трајању од три године или више образовање математич-
ког смера; поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима; извршена пси-
холошка процена способности за рад са децом и ученици-
ма; поседовање држављанства Републике Србије; знање 
српског језика и језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад (знање румунског језика), неосуђиваност прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
кандидата није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном прија-
вом сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству 
(уверење о држављанству, односно извод из матичне 
књиге рођених), оверен препис или фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању. доказ о знању српског јези-
ка и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад 
- румунски језик, доказ о неосуђиваности и о непостојању 
дискриминаторног понашања. Пријаве послати на горе-
наведену адресу, са назнаком „Конкурс за наставника 
математике“.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЧАРОЛИЈА”

26300 Вршац, Ђуре Јакшића 3
тел. 013/831-700

Васпитач
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла васпита-
ча може бити примљен кандидат који испуњава следеће 
услове: да има одговарајуће више образовање, односно 
одговарајуће високо образовање на студијама првог степе-
на (основне струковне студије, основне академске студије 
или специјалистичке струковне студије) или на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или мастер струковне студије), односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, васпитач; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије.

Наука и образовање
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ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пот-
пуном пријавом сматра се пријава која садржи: пријав-
ни формулар са интернет сајта Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; потписану биографију кан-
дидата; доказ о стеченом образовању (оверени препис 
или оверену фотокопију дипломе или уверења); доказ 
о држављанству Републике Србије (оригинал/оверена 
копија уверење о држављанству); фотокопију извода из 
матичне књиге рођених; оригинал/оверену копију уве-
рења о неосуђиваности. Лице задужено за давање оба-
вештења о јавном конкурсу: дипл. правник Миљана Ђура, 
секретар установе, телефон: 013/831-700. Пријаве слати 
на горенаведену адресу.

ЗАЈЕЧАР

ОСНОВНА ШКОЛА „ДУБРАВА“
19350 Књажевац, Ивана Милутиновића бб

тел. 019/738-183, 739-606

Наставник разредне наставе
на одређено време до 31.08.2019. 

године, са 30% радног времена, за рад 
са учеником са посебним потребама, 
који ће уз сагласност МПНТР слушати 

наставу у кућним условима

Наставник математике и информатике
у матичној школи и Минићеву, на 

одређено време ради замене преко 60 
дана извршиоца који обавља послове 

директора школе

Радник на одржавању хигијене/чистач
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, до повратка 

радника, са 100% радног времена (50% 
радног времена у издвојеном одељењу у 
Горњем Зуничу и 50% радног времена у 

матичној школи)

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 
139 и 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања: 1) за радна места: наставник разредне 
наставе и наставник математике и информатике: 
да имају одговарајуће високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и 
то студијама другог степена из научне односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; студијама другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне или стручне области 
или области педагошких наука; на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; 1) за радно место радник на одржавању 
хигијене/чистач: да имају I степен стручне спреме; за 
сва радна места: 2) да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да имају 
држављанство Републике Србије; 5) да знају српски језик 
и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати (важи за сва радна места) попуња-
вају апликациони формулар који се налази на сајту 
МПНТР и одштампан формулар достављају установи са 
документацијом у прилогу: дипломом о стеченој струч-
ној спреми, у овереној фотокопији; уверењем о неосуђи-
ваности из надлежне полицијске управе, уверењем из 
основног суда и уверењем из окружног суда у оригина-
лу или овереној фоткопији; уверењем о држављанству, 
у оригиналу или овереној фоткопији; изводом из МКР, у 
оригиналу или овереној фоткопији; очитаном личном кар-
том. Кандидати који буду ушли у ужи избор биће упућени 
на психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-

шљавања применом стандардизованих поступака. Кон-
курсна комисија сачиниће листу кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос у року од 8 дана од 
дана пријема резултата психолошке процене из тачке 4 
и обавити разговор са њима (о термину разговора биће 
обавештени путем телефона и мејла који су доставили 
у апликационом формулару). У року од 8 дана од дана 
обављеног разговора комисија ће донети решење о избо-
ру кандидата. Доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) изабрани кадидати достављају пре закључења 
уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање, а поднета документација 
са пријавним формуларом не враћа се кандидатима. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији НСЗ „Послови”. Уколико последњи дан рока 
падне у недељу или државни празник, као последњи дан 
истека рока рачунаће се први наредни радни дан. Пријаве 
се подносе лично, на горенаведену адресу, у времену од 7 
до 15 часова или поштом, препоручено, где ће се као дан 
пријема рачунати дан и час пријема у пошти, са назнаком 
„За конкурсну комисију”.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
19376 Сумраковац

Стручни сарадник - педагог школе
на одређено време ради замене 

запосленог преко 60 дана, до повратка 
радника са функције

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 
да поседују одговарајуће образовање из чл. 140 Закона 
основама система образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017): на студијама другог степена 
(мастер акдемске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета, студије другог степена 
из области педагошких наука, или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трандисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области, или области педагошких нау-
ка; на основним студијама у трајању од четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; степен и врста образовања 
морају бити у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи (“Сл. гласник РС” - Просветни гласник, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 
13/2018). Кандидат мора да поседује образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стече-
них 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 бодо-
ва, или да је у току трајања студија положио испите из 
педагогије и психологије, или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу; да поседује психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело из чл. 139, ст. 1 т. 3 Закона основама система 
образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 
88/2017); да поседује држављанство Републике Србије; 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја. Кандидат доставља: CV, краћу животну 
и радну биографију, оверени препис/фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању, оверени препис/фотокопију 
потврде, уверења или друге исправе, факултета о поло-
женим испитима из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина (за кандидате који су високо образовање 
стекли по пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године), оверени препис/фотоко-
пију уверења, сертификата, потврде, или друге исправе 
високошколске установе да је кандидат положио испит 
из српског језика (за кандидате који образовање нису 
стекли на српском језику), оверени препис/фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству РС (не старије 
од 6 месеци), уверење из казнене евиденције да лице 
није осуђивано (уверење МУП-а), уверење из основног и 
вишег суда да против кандидата није покренут кривични 
поступак за кривична дела за која је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, или родоскрвнуће, примање и давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, правог саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, а из које није у скла-

ду са законом утврђено дискриминаторско понашање. 
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима доставља се 
пре закључивања уговора о раду. У току трајања поступ-
ка одлучивања о избору стручног сарадника - педагога 
конкурсна комисија, коју именује директор школе врши 
ужи избор кандидата који се у року од осам дана, од дана 
истека рока за подношење пријава, упућују на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши Национална служба за запошљавање, о чему ће 
кандидати бити благовремено обавештени. Непотпуна и 
неблаговремена документација неће се узимати у разма-
трање. Потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом кандидати достављају на адресу 
школе: ОШ „Ђура Јакшић“, 19376 Сумраковац, са назна-
ком “За конкурс”.

ЗРЕЊАНИН

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

23253 Конак, Маршала Тита 14
тел. 023/385-6006

Наставник биологије
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, са 20% 
радног времена

УСЛОВИ: члан 139 став 1 Закона прописује да у радни 
однос у школи може да буде примљено лице под условима 
прописаним законом и то ако: 1) има одговарајуће образо-
вање у складу са чланом 140 Закона о основама система 
образовања које је стекло а) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета и студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука; б) 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године.

Стручни сарадник - педагог
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, са 50% 
радног времена

УСЛОВИ: члан 139 став 1 Закона прописује да у радни 
однос у школи може да буде примљено лице под условима 
прописаним законом и то ако: 1. има одговарајуће образо-
вање у складу са чланом 140 Закона о основама система 
образовања које је стекло а) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета и студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука; б) 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године.

Стручни сарадник - секретар
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, са 50% 
радног времена

УСЛОВИ: члан 139 став 1 Закона прописује да у радни 
однос у школи може да буде примљено лице под усло-
вима прописаним законом и то ако: 1) има одговарајуће 
образовање из области правних наука у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања које је стекло 
а) на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета и студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; б) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године.

Наука и образовање
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ОСТАЛО: Кандидати треба и: 2) да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 
3) да нису осуђивани правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 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 језик и језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад (српски језик). Докази о испуњености услова 
под тачкама 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на кон-
курс, а доказ под тачком 2 овог конкурса прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс потреб-
но је приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима доставља само изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду; оригинал или 
оверену фотокопију уверења (извода из казнене евиден-
ције) Министарства унутрашњих послова којим кандидат 
доказује да није осуђиван у складу са чланом 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; уверење о држављанству; извод из матичне књиге 
рођених; биографију (пожељно радно искуство); попуње-
ну пријаву скинуту са сајта Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, у одељку Ново на сајту. Пријаве 
слати на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови“. 

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА
„9. МАЈ“

Зрењанин, Народне омладине 16

Предшколско васпитање и образовање

Дефектолог - васпитач у развојној групи
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

Основно образовање и васпитање

Дефектолог - наставник са одељењским 
старешинством у целодневној настави у 

посебним условима
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

Средње образовање и васпитање

Дефектолог - наставник - корективни 
рад у посебним условима

са 10% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

Наставник практичне наставе у посебним 
условима, подручје рада Текстилство и 

кожарство
са 50% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

Наставник предметне наставе са 
одељењским старешинством у посебним 

условима, подручје рада Машинство 
и обрада метала: основе машинства 

са 30% радног времена; материјали и 
обрада метала са 40% радног времена, 

технологија рада, са 20% радног 
времена

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 
прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник 
РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС 
и 113/17), кандидат треба да испуњава и следеће услове: 
1) да има одговарајуће образовање; 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 

затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад.

За радно место дефектолог - васпитач у развојној 
групи кандидат треба да има: одговарајуће образо-
вање прописано чланом 39 став 1 тачка 6 Закона о предш-
колском васпитању и образовању („Сл. гласник РС“ бр. 
18/2010 и 101/2017), односно за рад са децом са сметњама 
у развоју у развојној групи - одговарајуће високо образо-
вање на студијама другог степена (дипломске академске 
студије - мастер и специјалистичке академске студије) и 
одговарајуће високо образовање на основним студијама у 
трајању од најмање четири године - дефектолог - васпи-
тач, у складу са Законом.

За радно место дефектолог - наставник са одељењс-
ким старешинством у целодневној настави у посеб-
ним условима, кандидат треба да: испуњава прописане 
услове у погледу степена и врсте образовања наставника 
у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и васпитача у основној шко-
ли за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 17/2018).

За радно место дефектолог - наставник - коректив-
ни рад у посебним условима, кандидат треба да има: 
одговарајуће образовање у складу са чланом 140 став 1 и 
2 Закона о основама система образовања и васпитања, 
односно да је стекао одговарајуће високо образовање: 1) 
на студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
(2) студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, уз претходно завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не.

За радна места: наставник практичне наставе у 
посебним условима, подручје рада Текстилство 
и кожарство, и наставник предметне наставе са 
одељењским старешинством у посебним усло-
вима, подручје рада Машинство и обрада мета-
ла: основе машинства, материјали и обрада метала и 
технологија рада, кандидат треба да: испуњава услове 
у погледу одговарајућег образовања који су прописани 
члановима 140 и 141 став 4 Закона о основама система 
образовања и васпитања и члановима 5 и 7 Правилника 
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама за учени-
ке лако ментално ометене у развоју (“Сл. гласник РС - 
Просветни гласник” бр.1/95, 24/04, 10/09, 2/12 и 11/16), 
односно да је:

За предмет Практична настава: дипломирани дефе-
ктолог; олигофренолог са савладаним програмом мето-
дике предмета у подручју рада текстилство и кожар-
ство; дипломирани инжењер технологије текстила; 
дипломирани инжењер технологије текстилне конфек-
ције; инжењер технологије, смер производња обуће; 
инжењер технологије, смер галантерија и конфекција; 
инжењер технологије текстила; дипломирани инжењер 
технологије, одсек текстилно инжењерство; дипломира-
ни инжењер технолог, одсеци текстилно инжењерство 
или текстилни; дипломирани текстилни инжењер за 
дизајн и пројектовање текстила и одеће; дипломирани 
инжењер за текстилно инжењерство текстилно-машин-
ске струке, односно дипломирани инжењер за текстилно 
инжењерство - текстилно - машинска струка, дипломи-
рани инжењер текстилно - машинске струке; текстилни 
инжењер за одевну технологију; инжењер технологије за 
текстилну конфекцију; текстилни инжењер, смерови кон-
фекцијски, конфекцијско-текстилни и конфекцијско-три-
котажни; текстилни инжењер, моделар конструктор; 
инжењер технологије за производњу кожне галантерије; 
инжењер технологије за обраду и прераду коже и крзна, 
смер производња обуће; инжењер за индустрију обуће, 

одсек технолошки, смер обућарски; инжењер техноло-
гије, смер кожнопрерађивачки, група производња обуће; 
инжењер технологије, смер галантерија и конфекција; 
инжењер технологије за производњу кожне галантерије 
и конфекције; инжењер технологије, смер производња 
кожне галантерије; инжењер технологије за обраду и 
прераду коже и крзна, смер производња кожне галанте-
рије и конфекције; инжењер за индустрију кожне галан-
терије; инжењер технологије, смер кожнопрерађивачки, 
група производња коже и крзна; инжењер технологије 
за производњу кожне конфекције; лице са стеченим 
средњим образовањем и положеним специјалистичким 
испитом за образовни профил у подручју рада текстил-
ство и кожарство. Наставници практичне наставе, поред 
стручне спреме предвиђене у алинеји 2 - 26 морају посе-
довати стручну дефектолошку оспособљеност или струч-
ну спрему дипломираног дефектолога.

За предмет Основе машинства: дипломирани инжењер 
машинства; професор машинства. Наставници, поред стру-
чне спреме предвиђене у алинеји 1 и 2 морају поседовати 
стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему 
дипломираног дефектолога, дипломирани дефектолог за 
методику наставе за предмете у подручју рада машинство 
и обрада метала.

За предмет Материјали и обрада метала: дипломи-
рани инжењер технологије, група неорганско-технолош-
ка; дипломирани инжењер машинства; професор машин-
ства; дипломирани инжењер металургије. Наставници, 
поред стручне спреме предвиђене у алинеји 1 до 4 морају 
поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или 
стручну спрему дипломираног дефектолога, дипломирани 
дефектолог за методику наставе за предмете у подручју 
рада машинство и обрада метала.

За предмет Технологија рада: дипломирани инжењер 
машинства; инжењер машинства; професор машинства 
дипломирани дефектолог; дипломирани педагог опште-
техничког образовања. Наставници, поред стручне спреме 
предвиђене у ал. 1 до 4 морају поседовати стручну дефе-
ктолошку оспособљеност или стручну спрему дипломира-
ног дефектолога, дипломирани дефектолог за методику 
наставе за предмете у подручју рада машинство и обрада 
метала.

Документација која се доставља: Кандидат попуња-
ва пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом, доставља школи. Уз одштам-
пани пријавни формулар кандидат је дужан да достави 
следећу документацију: оверену фотокопију дипломе или 
уверења о стеченом одговарајућем образовању, а за рад-
но место наставника практичне наставе: оверену фото-
копију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем 
образовању или оверену фотокопију јавне исправе о сте-
ченом средњем образовању и положеном специјалистич-
ком, односно мајсторском  испиту за образовни профил: 
конфекцијски шивач и петогодишњем радном искуству у 
струци стеченим после специјалистичког, односно мајс-
торског испита. Кандидат који је стекао одговарајуће 
високо образовање по прописима који уређују високо 
образовање од 10. септембра 2005. године, доставља и 
оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образо-
вању првог степена. Када је образовање стечено у некој 
од република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној 
Гори до 16. јуна 2006. године или у Републици Српској, а 
врста образовања не одговара врсти образовања која је 
прописана чланом 140. овог закона, кандидат доставља 
и оверену фотокопију решења министра надлежног за 
послове образовања и васпитања којим се утврђује да ли 
је врста образовања одговарајућа за обављање послова 
наставника, васпитача, односно стручног сарадника (чл. 
143 ст. 1. Закона о основама система образовања и васпи-
тања). Када је образовање стечено у систему војног школ-
ства, кандидат доставља и оверену фотокопију решења 
министра надлежног за послове образовања и васпитања 
којим се утврђује испуњеност услова у погледу стеченог 
образовања за обављање послова наставника, васпи-
тача, односно стручног сарадника (чл. 143 ст. 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања). Када је 
образовање стечено у иностранству, кандидат доставља 
и оверену фотокопију решења министра надлежног 
за послове образовања и васпитања којим се утврђује  
испуњеност услова у погледу стеченог образовања за 
обављање послова наставника, васпитача, односно 
стручног сарадника (чл. 143 ст. 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања). Оверену фотокопију уве-
рења о поседовању стручне дефектолошке оспособље-
ности  или оверену фотокопију уверења односно дипломе 
о поседовању стручне спреме дипломираног дефектолога 
- за радна места: наставник практичне наставе у посеб-

Наука и образовање
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ним условима, подручје рада текстилство и кожарство, и 
наставник предметне наставе са одељењским старешин-
ством у посебним  условима, подручје рада машинство и 
обрада метала: основе машинства, материјали и обрада 
метала и технологија рада. Оверену фотокопију уверења 
о неосуђиваности за кривична дела и да није утврђено 
дискриминаторно понашање из члана 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања, а 
која су наведена у тексту конкурса, које издаје Министар-
ство унутрашњих послова, надлежна полицијска управа. 
Оверену фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије. Кандидат који одговарајуће образовање није сте-
као на српском језику, доставља: за радно место: дефе-
ктолог-васпитач у развојној групи - оверену фотокопију 
уверења о положеном испиту из српског језика са методи-
ком, по програму одговарајуће високошколске установе; 
за остала радна места: оверену фотокопију дипломе или 
уверења о стеченом средњем, вишем или високом обра-
зовању на српском језику или оверену фотокопију уве-
рења о положеном испиту из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Оверену фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених. Доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду.

ОСТАЛО: Одштампан пријавни формулар са документа-
цијом траженом конкурсом, а којом се доказује испуње-
ност услова за пријем у радни однос за рад на оглашеним 
радним местима, кандидати достављају на адресу: Основ-
на и средња школа „9. мај“, 23000 Зрењанин, Народне 
омладине 16, са назнаком „За конкурс“, путем поште или 
лично, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве, односно пријавни формулари, неће се размат-
рати.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И 
ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА

„НИКОЛА ТЕСЛА”
23000 Зрењанин, Народног фронта 1

Наставник предметне наставе - 
програмирање

у одељењима у којима се образовно-
васпитни рад остварује на мађарском 

језику, на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, са 

30% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чла-
ном 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС 
и 113/2017), треба да испуњава и посебне услове пропи-
сане чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања, односно да: 1) има одговарајуће образо-
вање; у складу са чланом 140. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања које је стекло а) на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предме-
та; студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука (кандидат мора имати 
завршене студије првог степена из научне односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета), б) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада елеткротехника („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 2/2017, 8/ 
2017, 4/2018 и 13/2018): (1) дипломирани инжењер елек-
тротехнике; (2) дипломирани инжењер електронике; (3) 
дипломирани математичар, смерови: програмерски, рачу-
нарства и информатике; (4) професор информатике; (5) 
дипломирани инжењер за информационе системе, однос-
но дипломирани инжењер организације за информацио-
не системе или дипломирани инжењер организационих 
наука, одсеци за информационе системе, информацио-
не системе и технологије; (6) дипломирани инжењер 
рачунарства; (7) дипломирани математичар; (8) мастер 
инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завр-
шене основне академске студије у области електротехни-
ке и рачунарства, на свим студијским програмима; (9) мас-
тер инжењер електротехнике и рачунарства, студијски 

програм рачунарске комуникације и претходно завршене 
основне академске студије у области електротехнике и 
рачунарства, на студијском програму рачунарске мреже 
и комуникације: (10)  мастер математичар; (11) мастер 
информатичар; (12) мастер инжењер информационих 
технологија; (13) мастер инжењер организационих наука 
( студијски програм Информациони системи и технологије 
или Софтверско инжењерство и рачунарске науке); (14) 
дипломирани математичар-информатичар. Лица из тач. 
(8)-(13), која су стекла академско звање мастер, морају 
имати, у оквиру завршених студија, положених најмање 
пет предмета из области рачунарства  и информатике ( 
од тога најмање један из области Програмирање и нај-
мање један из области Објектно оријентисано програми-
рање ) и најмање два предмета из једне или две следеће 
области- Математика или Теоријско рачунарство, што 
доказују потврдом издатом од стране матичне високош-
колске установе.

ОСТАЛО: Кандидат треба и да: 2) има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са ученицима; 3) да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 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 изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега 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. Канди-
дати ради пријаве на конкурс треба да доставе: попуњен 
пријавни формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (www.mpn.gov.rs); оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе о траженој врсти и степену стручне спре-
ме; доказ о испуњавању услова из члана 139 став 1 тачка 
5) Закона о основама система образовања и васпитања 
односно да је лице стекло средње, више или високо обра-
зовање на језику на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад или је положило испит из тог језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе (оригинал или 
оверена фотокопија) - мађарски језик. Оригинал уверење 
о неосуђиваности, у складу са чланом 139 став 1 тачка 
3) Закона о основама система образовања и васпитања, 
које према подацима из казнене евиденције издаје поли-
цијска управа. Уверење не сме бити старије од дана 
објављивања конкурса. Оригинал уверење о држављан-
ству Републике Србије које није старије од 6 месеци. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Напомена: све фотоко-
пије које се подносе уз пријаву на конкурс морају бити 
оверене од стране јавног бележника - нотара. Рок за под-
ношење пријаве са важећим, односно уредно овереним 
фотокопијама потребних докумената је 10 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Непот-
пуне и неблаговремено достављене пријаве на конкурс 
неће бити разматране. Пријаве за конкурс са документа-
цијом доставити лично или путем поште на адресу: ЕГШ 
„Никола Тесла”, 23000 Зрењанин, Народног фронта 1, са 
назнаком „За конкурс“. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„2. ОКТОБАР“

23000 Зрењанин, Марка Орешковића 48

Наставник хемије
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, са непуном 
нормом часова од 10%, на српском 

језику

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа кандида-
та: 1) да има одговарајуће образовање: дипломирани 
хемичар, професор хемије, професор хемије и физике, 
професор хемије и биологије, дипломирани хемичар 
опште хемије, дипломирани хемичар за истраживање и 
развој, дипломирани физикохемичар, дипломирани хеми-
чар - смер хемијско инжењерство, професор биологије 
и хемије, професор физике и хемије за основну школу, 
дипломирани професор биологије и хемије, дипломира-
ни хемичар - професор хемије, дипломирани професор 
хемије - мастер, професор физике - хемије,  професор 
географије - хемије, професор биологије - хемије, дипло-
мирани професор физике - хемије, мастер, дипломирани 
професор биологије - хемије, мастер, дипломирани педа-
гог за физику и хемију, дипломирани физичар - професор 

физике и хемије за основну школу - мастер, дипломирани 
хемичар - мастер, мастер професор хемије, мастер хеми-
чар, мастер професор физике и хемије, мастер професор 
биологије и хемије, мастер физикохемичар. Лица која су 
стекла академско звање мастер морају имати претходно 
завршене основне академске студије хемије. 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад, (про-
веру психофизичких способности за рад са децом и уче-
ницима врши надлежна служба за послове запошљавања 
у року од осам дана од дана истека рока за подношење 
пријава), 3) да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
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 дискримина-
торно понашање; 4) да је држављанин Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс је потребно поднети 
следећа документа: кратку биографију на формулару 
Министарства просвете (скинути са сајта министарства и 
попуњеног са својеручним потписом доставити); диплому 
о стеченом образовању; држављанство РС, не старије од 
6 месеци; извод из казнене евиденције МУП РС ПУ Зрења-
нин - прибавља кандидат. Уколико се на овај конкурс 
подносе фотокопије докумената, оне морују бити овере-
не. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови”. Доказ о здравственој спо-
собности прибавља кандидат који буде закључио уговор 
о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Пријаве слати на горенаведену адресу, са 
назнаком „За конкурс - наставник хемије”.

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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Највећа понуда слободних 
послова на једном месту



П од покровитељством Града Ниша, Градска општина 
Пантелеј организовала је II Сајам привреде и преду-
зетништва ЕКСПО НИШ 2018. Сајам је одржан 13. и 14. 
децембра у нишкој хали „Чаир“, под слоганом „Пре(Д)

узми своју будућност“.
„Овај сајам је већ прерастао границе града и региона, што 

показује и учешће великог броја излагача из целе наше земље, 
од севера до југа“, истакао је овом приликом председник Орга-
низационог одбора Сајма и Градске општине Пантелеј Брати-
мир Васиљевић.

Сајам кореспондира са политиком Владе Србије и усвојеним 
програмом Декаде предузетништва, који под једним кровом 
окупља надлежна министарства и агенције, Националну служ-
бу за запошљавање, Привредну комору Србије и регионалне ко-
море, међународне донаторе, друштвено одговорне компаније, 
пословне асоцијације, невладине организације, укључујући и 
све друге снаге које су спремне и могу да директно помогну 
или афирмишу развој предузетништва и предузетничког духа, 
с циљем смањења незапослености у Србији.

Уз пуну подршку републичких институција и Аустријске 
привредне коморе, у оквиру сајамске манифестације одржана 
је тематска конференција „Потребе привреде за кадровима и 
примена Закона о дуалном образовању“. 

Путем видео-бима учесницима конференције обратио се 
председник Привредне коморе Србије (ПКС) Марко Чадеж.

„Протеклих пет година број ученика увећан је за десет пута 
– са 400 на 4.500, број школа пет пута – са 16 на 80, а број ком-
панија 15 пута – са 40 на 600. Иако су само две генерације уче-
ника у различитим пилот пројектима завршиле овај вид шко-
ловања у дуалном образовању у средњим стручним школама, 
85 одсто одмах се запослило у компанијама где су и учили свој 
посао“, истакао је Чадеж. На конференцији је учествовала и Фи-
лијала Ниш Националнe службe за запошљавање.

„Бележимо заиста одличне резултате када је смањење не-
запослености у питању. У Србији је тренутно 548.000 незапосле-

них, што је за 11% мање у односу на исти период прошле годи-
не, односно најмање од 2000. године, од када се незапосленост 
прати истом методологијом. За континуитет тренда смањења 
незапослености примена дуалног образовања је од изузетног 
значаја“, истакао је директор Филијале Ниш НСЗ Бобан Матић.

Пројекат увођења дуалног образовања у образовни систем 
Србије спроводи се уз финансијску подршку Аустријске развој-
не агенције од 1,6 милиона евра и експертску подршку Аус-
тријске привредне коморе.

Сајам привреде и предузетништва обележили су, поред 
конференције о дуалном образовању, разговори привредника, 
Б2Б састанци (Business 2 Business), као и презентације програ-
ма и услуга учесника.

Запажено учешће имала је и Национална служба за запошља-
вање, која је за свој сајамски наступ награђена захвалницом.

У Градској кући у Нишу одржана је конференција за новинаре којом је резимиран недавно одржани 4. Форум напредних 
технологија и уједно најављен 5. Форум, који ће бити одржан наредне године.

Форум напредних технологија је манифестација коју организује Град Ниш у партнерству са Привредном комором Ср-
бије – Регионалном привредном комором Нишавског, Пиротског и Топличког управног округа, Електронским факултетом 

Универзитета у Нишу, Националном службом за запошљавање – Филијала Ниш и Кластером напредних технологија – НиКАТ.
Општи је утисак да је овогодишњи 4. по реду Форум напредних технологија био изузетно успешан, што је показало велико 

интересовање посетилаца, инвеститора, компанија, медија, као и стручне јавности.
„Повратне информације које смо добили, пре свега од компанија које су учествовале на Форуму, изузетно су позитивне. 

Стручни панели, као и Специјализовани сајам запошљавања, изузетно су добро оцењени са њихове стране. Пред нама је велики 
задатак да следећи Форум учинимо још бољим и садржајнијим, тако да од данас почињемо са радом на припреми 5. Форума 
напредних технологија“, истакао је начелник Канцеларије за локални економски развој и пројекте (КЛЕРП) Милан Ранђеловић.

Стручни панели, Нишко саветовање економиста, Специјализовани сајам запошљавања, Сајам образовања и остали пропрат-
ни догађаји, учинили су да 4. Форум напредних технологија буде веома садржајан и добро посећен догађај. 

На Специјализованом сајму запошљавања учествовало је 25 компанија које су понудиле око 150 слободних радних места, 
углавном из области напредних технологија. Паралелно са Сајмом запошљавања одржан је и Сајам образовања, односно профе-
сионалне оријентације, на коме је учествовало 15 образовних установа из области високог, вишег и средњег образовања. 

„Сматрамо да је Форум постигао свој иницијални циљ, а то је мапирање града Ниша као центра напредних технологија. Сада 
нам предстоји рад на национализацији догађаја и додатном обогаћивању садржаја који ће привући још више пажње компанија, 
инвеститора и свих осталих стејкхолдера“, истакао је директор Регионалне привредне коморе Нишавског, Пиротског и Топличког 
округа Александар Милићевић.

Конференцији је присуствовао и директор Филијале Ниш НСЗ Бобан Матић, који је истакао да ће и у организацији наредног 
Форума Национална служба за запошљавање узети активну улогу као члан Организационог одбора.
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НАГРАДА ЗА НАЦИОНАЛНУ СЛУЖБУ
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

ФОРУМ НАПРЕДНИХ ТЕХНОЛОГИЈА
ЈОШ БОЉИ НАРЕДНЕ ГОДИНЕ

Владан Крстић

Владан Крстић

Филијала Ниш НСЗ на Сајму привреде и предузетништва
С десна на лево: Директор Филијале Ниш Бобан Матић, заменица 
директора Наташа Станковић, саветник за запошљавање Јасна 

Стојановић, начелник Одељења за образовање и обуке Тамара 
Милошевић, начелник Одељења за програме запошљавања и пре-
дузетништво Наташа Тончев, ПР Филијале Ниш Владан Крстић

Експо Ниш 2018
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Ц рвени тепих, врхунска продукција на нивоу светских 
догађаја доделе престижних награда, светлосни ефек-
ти, креативан и уметнички приступ, обележили су 
САМ Гала вече у Белекспо центру. Српска асоцијација 

менаџера седми пут је доделила признања најбољим менаџе-
рима, компанијама, појединцима који се залажу за развој ли-
дерства, боље услове пословања и друштвено одговорно посло-
вање, али како кажу, и бољи живот свих грађана Србије. 

Председница Српске асоцијације менаџера Станка Пејано-
вић је поздравила присутне рекавши да је 2018. година била 
изазовна и инспиративна. 

„Континуирано смо радили на професионалном развоју 
менаџера, размењивали знања и искуства кроз менторски 
програм, повезивали менаџере и промовисали најбоље праксе, 
као и одговорно, етичко и одрживо пословање. Изузетно сам 
поносна што Асоцијација има више од 450 професионалних ме-
наџера, који желе да допринесу бољем пословном амбијенту. 
Година у којој имамо највећи број професионалних менаџера 
до сада, у којој смо били домаћини регионалног догађаја ‘СА-
МИТ 100 бизнис лидера’ и у којој смо постали пуноправни члан 
Европске конфедерације менаџера, ствара још већу обавезу 
и одговорност да будемо још истрајнији у реализацији свих 
циљева“, истакла је Станка Пејановић.

„Хоћемо да пошаљемо поруку да вреднујемо оне послода-
вце који помажу младима да остану у Србији тако што ће им 
понудити добро запослење и добре услове рада. Надамо се да 
ћемо на тај начин утицати и на одлив мозгова из наше земље“, 
рекла је Јелена Булатовић, извршна директорка Српске асо-
цијације менаџера.

Међу награђенима били су Дејан Турк, из Vip mobile & A1 
Slovenija, који је понео титулу менаџера године, као и Бранислав 
Лончар из компаније Publicis One као најбољи млади менаџер 
2018. године. 

За послодавца године изабрана је компанија Микроелек-
троника, која је по мишљењу чланова Српске асоцијације ме-
наџера у 2018. години понудила најбоље услове за рад и развој 
професионалних менаџера, испуњавајући низ критеријума. 
Награду за друштвено одговорну компанију године добила је 
компанија Делта Холдинг, а за најбољи програм за развој тале-
ната компанија Атлантик група. 

Додељене су и четири специјалне награде, међу којима и она 
за лични херојски чин, која је припала Горану Николићу, слабо-
видом маратонцу који је поставио Гинисов рекорд истрчавши за 
55 дана исто толико маратона, од града до града у Србији, БИХ 
и Црној Гори. Специјално признање за искорак године понела је 
компанија SBB за пројекат ЕОН, а „Дигитална Србија“ проглаше-
на је за иницијативу од националног значаја. Награду за допри-
нос стварању лидера будућности добили су DNA Communications 
& ICT Hub, док је специјално признање за пословну изузетност 
добила Биљана Јовановић, власница Модне куће „Луна“.

САМ Гала вече је најсвечанији догађај Српске асоцијације 
менаџера, током којег се додељују годишње награде. Иниција-
тива је покренута 2012. године и представља један од најпрес-
тижнијих пословних догађаја у Србији, коме присуствују 
највиши званичници Владе Републике Србије, истакнути пред-
ставници пословне заједнице, јавног и културног живота, као и 
велики број представника медија.

ПОСЛОВАЊЕ НА СВЕТСКОМ НИВОУ

Јелена Бајевић, Фотографије: САМ

Награде САМ најбољим менаџерима

Директори више од 400 компанија, које запошљавају 90.000 људи и имају годишњи 
обрт од 12 милијарди евра, окупили су се на САМ Гала вечери, најсвечанијем догађају 
Српске асоцијације менаџера, на којој су додељене и награде најбољима. Седму годину 

заредом додељује се ово престижно признање, ове године у дванаест категорија, међу 
којима су менаџер године, послодавац године, друштвено одговорна компанија године, 

награда за промоцију и развој лидерства међу младима, најбољи програм за развој 
талената, али и специјалне награде жирија за лични херојски чин, искорак године, 

пословну изузетност…
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БЕЗБЕДНОСТ ХРАНЕ
Држава контролише квалитет

„Безбедност хране биће главна тема Министарства пољопривреде
у 2019. години“, рекао је министар пољопривреде, шумарства и водопривреде 
Бранислав Недимовић и најавио помоћ индустрији за прераду воћа, поврћа, 

говеђег и овчијег меса и житарица, као и много више новца за органску 
производњу

Извор: Танјуг

На скупу посвећеном безбедности хра-
не, Недимовић је рекао да је извоз пољоприв-
редних производа из Србије у 2017. износио 
3,9 милијарди евра, а увоз 2,2 милијарде 
евра. Очекује да ће извоз „експлодирати“ у 
2019. због вишка хране, те да постоји могућ-
ност извоза у вредности од пет милијарди 
евра. „За извоз је битно прилагодити се стан-
дардима који важе на разним тржиштима“, 
каже он.

Министар је навео да постоји изузет-
но лоша перцепција када се говори о без-
бедности хране у Србији, а која је вероват-
но заснована на бројним монополима који 
су постојали од 90-тих година 20. века и 
непостојања референтних акредитованих 
лабораторија које на државном нивоу 
контролишу шта се дешава у Србији.

„Та пракса ће бити прекинута ус-
постављањем Националне референтне 
лабораторије, која ће имати статус супер-
визора у контроли хране. Донет је Правил-
ник о декларисању хране како би свако 
знао тачно шта једе и на тај начин биће 
заокружена контрола целог система хра-
не, од млека, преко виршли и салама, до 
пестицида и микротоксина“, објашњава 
Недимовић, додајући да у Србији постоји 
нулта толеранција и за производњу и за 
трговину ГМО. Како наводи, Национална 
референтна лабораторија, иза које стоји 
држава, а не приватни капитал, даће та-
чан одговор шта се налази у производу.

На панелу који је „Блиц“ организовао 
у сарадњи са програмом Уједињених на-
ција за развој у Србији (УНДП) и Минис-
тарством пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, директор Дирекције за на-
ционалне референтне лабораторије Ненад 
Доловац рекао је да је систем контроле 
безбедности хране дефинисан законом, те 
да о томе брину надлежне инспекцијске 
службе, као и министарства пољоприведе 
и здравља. Надлежни су, додаје, задужени 
за контролу хране која улази у Србију, као 
и оне која се продаје на нашем тржишту, 
а контроле се искључиво врше на основу 
анализе ризика и то у акредитованим ла-
бораторијама.

„Сада су постављени строжи крите-
ријуми на потезу од њиве до трпезе. Тре-
ба правити разлику између безбедности 
и квалитета. И са једним и са другим сег-
ментом нема компромиса“, рекао је До-
ловац и навео да су норме које дефинишу 
безбедност хране усклађене са правили-
ма ЕУ.

Директор Сектора за пољопривреду ПКС 
Вељко Јовановић каже да је Србија на добром 
путу када је реч о контроли безбедности хра-
не и испуњавању стандарда ЕУ.

„Проблем безбедности хране је прису-
тан у свету, јер је последњу деценију-две 
погоршан систем безбедности хране због 
притиска дела бизнис сектора“, рекао је 
председник Покрета за заштиту потроша-
ча Србије Петар Богосављевић и додао да 
параметре квалитета хране на тржишту 
погоршавају произвођачи који јуре за про-
фитом и тако користе јефтиније сировине за 
производе које продају скупље од других. 
Истраживања Покрета за заштиту потро-
шача су, наводи, показала да је заблуда да 
велики произвођачи имају висок квалитет 
производа, те да има доста малих произ-
вођача чија је роба у високој зони екстрак-
валитета, а коју су могли пре 10 година да 
декларишу као органску храну.

Богосављевић је додао и да је закљу-
чено да произвођачи воде три основне 
политике, па је тако првима безбедност 
хране најбитнија, други воде рачуна само 
о квалитету једног до два производа из 
асортимана, док је трећима на првом 
месту профит и они не воде политику ква-
литета производа.
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СРБИЈА СТВАРА
Покренута је нова платформа „Ср-

бија ствара“, у циљу промоције српских 
научника и уметника у свету. Креатив-
ни амбасадори Србије од сада су наш 
глумац Милош Биковић и хирург др Ми-
рослав Ђорђевић. Иза платформе Serbia 
creates стоји Савет за креативне индус-
трије, а идеја је да се путем овог пројек-
та Србија брендира као земља инова-
ција, креативности и стварања.

Србија као земља иновације и ства-
рања. Ово је идеја која стоји иза платформе 
„Србија ствара”, чији је циљ да представи 
нашу земљу кроз креативне индустрије.

Иако није пресудна ствар, питање 
имиџа земље порекла је значајан фак-
тор за успех креатора и привредника 
на страним тржиштима. Самим тим је 
и сваки смислени покушај брендирања 
земље, а посебно ове, потенцијално вео-
ма корисна ствар. Вредности које се про-
мовишу кроз платформу су креативност, 
иновативност и оригиналност у служби 
економије знања, а конкретне области 
које су укључене у програм су музика, 
филм, фотографија, радио, телевизија, 
дизајн, маркетинг, дигитализација… У 
том духу се под паролом „Србија ства-
ра“ брендирају различити сектори, па 
тако Србија ствара идеје, Србија ствара 
прилике, Србија ствара таленте, Србија 
ствара филм, Србија ствара шампионе, 
Србија ствара искуства… 

Како напомињу из Савета за кре-
ативне индустрије који стоји иза саме 
платформе, информационе технологије 
заузимају прво место по доприносу БДП-у 
и расту у протеклих неколико година, са 
више од 50 одсто удела у укупном допри-
носу БДП-у креативних индустрија.

Серија постера под брендом „Србија 
ствара технологију” приказана је најпре 

на веб-порталу платформе, а у току је 
постављање ових постера у дипломат-
ско-конзуларним представништвима Ср-
бије широм света. 

„Част је, поготово зато што се самим 
тим скреће фокус на креативност, на 
уметност и на неки начин даје неопход-
на пажња управо тим делатностима, за 
које ја сматрам да Србија има велику 
предност зато што је богата младим и 
талентованим људима“, навео је глумац 
Милош Биковић.

Србија има и Мирослава Ђорђевића, 
хирурга са више од две хиљаде урађених 
операција промене пола.

„Врло мало људи се бави овом дисци-
плином у свету, не само у Србији. Зашто 
сам ја сада ту где јесам? Можда разлог 
лежи у изузетном и напорном раду, који 
никада не мора да престане и енергији 
која мора да буде на првом месту“, ис-
такао је Ђорђевић, реконструктивни хи-
рург и научник.

Платформа „Србија ствара“ само је део 
Савета за креативне индустрије који је по-
четком године основала премијерка Ана 
Брнабић. Савет окупља стручњаке који 
саветима и предлозима учествују у ос-
мишљавању промоције ових индустрија.

Замишљено је да чланови Савета иден-
тификују финансијске и правне препреке 
за раст креативних индустрија како би се 
помогао њихов развој. Улога чланова је и 
да дају предлоге како да се реше конкретни 
проблеми с којима се суочавају ове индус-
трије, као и да подстичу сарадњу креатив-
них индустрија са остатком привреде. 

За следећу годину у плану је да World 
Minds први пут организује скуп изван 
Швајцарске и то баш у Београду.

Нова кампања за промоцију Србије и њених креатора и иноватора

Извор: Стартит, РТС

     
  У области технологије нарочита пажња 
се посвећује образовању - унапређењу 
образовног система који ствара стручња-
ке за дефицитарна занимања у будућ-
ности, а која пре свега прате технолошки 
напредак.
   Такође, у сарадњи са тимом у Кабинету 
председнице Владе који ради на побољ-
шању правног и финансијског оквира за 
пословање у Србији, осмишљен је про-
грам подстицаја за оне компаније које 
стварају интелектуалну својину у Србији и 
запошљавају висококвалификовану рад-
ну снагу. Поред тога, активно се ради на 
Нацрту новог закона о ауторским првима, 
који је изузетно важан за све креативне 
индустрије.
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„У свет пољопривреде, који нема везе са мојом струком, 
ушао сам сасвим спонтано. Све је почело тако што сам у јесен 
2015. године засадио лешник и када сам хтео да купим про-
извод који ће мени као малом, хоби пољопривреднику, обез-
бедити даљинску контролу система за наводњавање, нисам 
успео на тржишту да нађем одговарајуће решење. Тако сам 
одлучио да узмем ствар у своје руке и са пријатељем почео да 
правим уређај, односно пишем софтвер који ће ми омогући-
ти да даљински надзирем и управљам наводњавањем својих 
лешника. Након три месеца добили смо прву верзију уређаја, 
коју смо након тога усавршавали“, каже Лазар Јовановић, један 
од оснивача компаније Smart Watering Solutions.

Лазар овако објашњава како је одлучио да у својој биз-
нис идеји повеже пољопривреду и ИТ. Каже да је прецизна 
пољопривреда на западу устаљен појам и на томе се ради 
више од 10 година, док је код нас још увек релативно нова и 
тек се усваја. 

„Ипак, наши пољопривредници, бар они који сада улазе у 
тај бизнис, увидевши предности прецизне пољопривреде све 
више улажу средства у овакву врсту опреме, која им помаже у 
производњи и која је свакако будућност“, истиче Лазар. 

Smart Watering контролери су паметни електронски уређаји 
којима се управља путем мобилне и веб апликације. Њихова 
улога је двојака – истовремено прикупљају податке о стању на 
парцели и управљају процесом наводњавања и прихрањивања 
биљке. 

Како каже наш саговорник, систем за даљинско наводња-
вање представља нешто ново на нашем тржишту. Реч је о 
даљинском систему који се по потреби може потпуно прила-
гођавати жељама купца. На парцели је пожељно имати елек-

тричну енергију и домет мобилне мреже и то су једини преду-
слови за коришћење система.

„Највећи бенефит за корисника је што са једног места у не-
колико кликова може да испрограмира наводњавање, а доступ-
ни су му и сви параметри од значаја за његову парцелу. Тако 
потпуно аутоматизује један битан процес у производњи без 
одласка на лице места“, истиче Лазар и додаје да је идеја што 
лакше и што економичније управљање системима за заливање, 
а основни циљ да се у Србији унапреде системи за наводња-
вање, оптимизује и рационализује потрошња воде, а самим тим 
остваре уштеде у времену и новцу и повећају приноси.

Прва верзија софтвера и контролера пуштена је у рад 2016. 
године, а Лазар Јовановић и Зоран Ђукић, оснивачи Smart 
Watering Solutions, и данас раде на развоју и усавршавању 
решења. Сарађују и са консултантима и људима који се баве 
системима за наводњавање дуги низ година, и заједно кроје 
решења која су атрактивна на тржишту. 

Циљна група су им пољопривредници, пре свега воћари, 
чији су засади величине до 50 хектара, а поносно истичу да су 
им, у неку руку, корисници и главни партнери који константно 
помажу да унапреде своје системе и буду још бољи и конку-
рентнији. Међу партнерима су, наравно, и дистрибутери опре-
ме за наводњавање, пројектанти заливних система и извођачи 
радова. 

„Задовољни смо досадашњим резултатима, али свакако 
тежимо да буду још бољи. Желимо да, стварајући пријатељске 
односе са корисницима, креирамо решења која ће људима бити 
од користи. Главни изазов нам је продаја, односно како доћи до 
купаца“, истиче Лазар Јовановић. 

Ментори са којима раде су људи који се више деценија 
баве воћарством и мелиорацијама, па Лазар и Зоран сматрају 
да, ако успеју да споје њихово искуство и своје знање, могу да 
креирају производ који ће бити конкурентан и на светском тр-
жишту. 

„Планирамо да у наредном периоду подржимо интеграцију 
нашег софтвера са метео-станицама разних произвођача и же-
лимо да креирамо решења која ће поседовати механизме за 
учење, а све у циљу потпуне аутоматизације процеса наводња-
вања“, закључује Лазар Јовановић.

НАВОДЊАВАЊЕ ИЗ ФОТЕЉЕ

Извор: еКапија

Предузетничка прича
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Весна Данић

Ивана Мучибабић Јелена Зорнић

У Севернобанатском округу, који је у надлежности Филијале Кикин-
да НСЗ, већ више година са успехом се реализује програм Функционално 
основно образовање одраслих (ФООО).

Првобитно кроз пројекат „Друга шанса“, а касније и кроз законом 
дефинисани део система образовања у Републици Србији, Филијала Ки-
кинда успешно реализује Функционално oсновно образовање одраслих 
сарадњом са четири основне школе у округу.

ОШ „Глигорије Попов“ у Руском Селу, ОШ „Васа Стајић“ у Мокрину, 
ОШ „Стеван Сремац“ у Сенти и ОШ „Новак Радонић“ из Мола, у школској 
2018/2019. уписале су 82 незапослена лица са евиденције Националне 
службе за запошљавање, са циљем стицања знања и квалификација по-
требних за лични и професионални развој, рад и запошљавање. Настава 
се у поменутим школама реализује кроз три циклуса образовања. Први 
циклус jе намењен лицима која немају завршена 4 разреда основне шко-
ле, у други циклус се уписују лица која немају стечено сведочанство пе-
тог, односно шестог разреда, а трећи циклус је намењен лицима којима је 
циљ завршетак седмог, односно осмог разреда основне школе.

Изузетном сарадњом школа, предметних наставника, андрагошких 
асистената и запослених у Националној служби за запошљавање, полаз-
ници Функционалног основног образовања одраслих на територији Филијале Кикинда, корак по корак, савладавају градиво и стичу 
нова знања која су им неопходна за рад и запошљавање.

Kонтинуираним радом од 2011. године, кроз ову активну меру политике запошљавања, Филијала Кикинда је побољшала 
квалификациону структуру лица на евиденцији незапослених, јер се на тај начин смањио број лица са незавршеном основном 
школом.

Фабрика обуће „Парилаб“ из Алибунара протеклог викенда 
је прославила пети рођендан. Обележавању годишњице су при-
суствовали начелница Јужнобанатског округа Данијела Лон-
чар, председник Општине Алибунар Душан Дакић, директор 
Филијале Панчево НСЗ Ђорђе Лукач, представници банака, ца-
рине, шпедиције. 

Директор фабрике Јон Магда је у свом обраћању најавио из-
градњу новог погона и проширење производње, што ће за резултат 
имати и отварање нових радних места у наредном периоду. Магда 
се захвалио Филијали Панчево НСЗ на успешној сарадњи, иста-
кавши да су до сада запослили нешто више од 370 радника пре-
ко наше куће користећи услугу посредовања. Директор Филијале 
Панчево НСЗ Ђорђе Лукач је изразио наду да ће се добра сарадња 
наставити и у идућој години, узимајући у обзир да је у плану запо-
шљавање око 800 радника до половине 2019. године. Лукач је наја-
вио и сајам запошљавања који ће се одржати у Алибунару априла 
следеће године, у сарадњи са локалном самоуправом.

Фабрици „Парилаб“ је ове године додељена и плакета Прив-
редне коморе Србије за најуспешнију фирму у Јужном Банату. 

У оквиру реализације Локалног акционог плана запошља-
вања општине Кнић за 2018. годину, 16 послодаваца закључи-
ло је уговор са Општином Кнић и Националном службом за 
запошљавање о одобравању субвенција из општинског буџета 
Кнића за запошљавање незапослених лица на новоотвореним 
радним местима у 2018. години. Послодавци ће добити 5,4 ми-
лиона динара за запошљавање 18 радника различитих струка.

„Предузетници, власници малих и средњих предузећа 
и породичних фирми, могу и убудуће да рачунају на подрш-
ку локалне управе“, рекао је Мирослав Николић, председник 
Општине Кнић и додао: „Ту смо да помогнемо, не само када је 
у питању запошљавање, већ ћемо подржати сваку добру идеју, 
обезбедити инфраструктуру, средити прилазе до фирми, јер 
нам је циљ да развијамо све крајеве наше општине. Увешћемо 
нове образовне профиле у Средњој школи Кнић, како би се мла-
ди образовали и остајали да раде у свом завичају“.

„Захваљујући подстицајним мерама које заједно реализују 
Општина Кнић и Национална служба за запошљавање, број не-
запослених се смањује, па је на евиденцији тренутно 1.076 особа“, 
рекла је Горица Бачанин, директорка Филијале Крагујевац НСЗ, 
и позвала послодавце да и у наредној години конкуришу за суб-
венције, с обзиром да су у републичком буџету за следећу годину 
планиране четири милијарде динара за подстицај запошљавања.

Иако по својој структури у основи пољопривредна, општи-
на Кнић највећи прилив у буџету има од привреде и зато ће, 
по речима Срећка Илића, члана Општинског већа задуженог 
за комуналну делатност и развој месних заједница, наставити 
да улаже у развој предузетништва и стварање услова за до-
вођење домаћих и страних инвеститора.

Представници Општине Кнић и Националне службе за 
запошљавање наставиће сарадњу и у наредној години, па ће 
осим одобравања подстицајних средстава бити представљени 
и нови програми запошљавања за незапослене и послодавце 
на територији ове општине.

ФУНКЦИОНАЛНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

ФАБРИКА ОБУЋЕ
„ПАРИЛАБ“ АЛИБУНАР

УРУЧЕНИ УГОВОРИ ПОСЛОДАВЦИМА
О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ КНИЋ

Филијала Кикинда
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Владан Крстић Сузана Ђорђевић

Елвира Сечи Ердманн

ЈЕДИНСТВЕНИ КОДЕКС ШИФАРА У ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОБЛАСТИ РАДА
У Суботици је у Великој већници Градске куће 18. децембра 2018. године одржана информативна сесија у циљу упознавања 

са новим шифарницима за шифрирање података у евиденцијама у области рада, обухваћених Одлуком о Јединственом кодексу 
шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада. 

Трећа по реду сесија на ову тему окупила је суботичке послодавце, као и представнике НСЗ из суботичке, сомборске и кикиндске филија-
ле. Присутнима су се обратили Бојана Стантић, државни секретар у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Горан 
Глежнић, начелник Одељења за посредовање у запошљавању и планирање каријере у НСЗ, који су указали на важност нових шифарника. 
Сарадници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и сарадници из Националне службе за запошљавање, Ђорђе 
Лазић, Љиљана Лутовац и Дејан Николић, представили су Јединствени кодекс шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у 
области рада. Присутни су током дискусије изнели примере из праксе и тражили одговоре на евентуалне проблеме са којима ће се сусретати 
током рада и коришћења новог шифарника. У другом делу сесије представљена је примена шифарника са примерима из праксе.

Имајући у виду да ће шифарници бити у примени од 1. јануара 2019. године, од кључне је важности да се сви корисници, 
у првом реду послодавци и организације обавезног социјалног осигурања, али и други субјекти у чијој је надлежности вођење 
евиденција у области рада, праћење и анализирање рада и тржишта радне снаге, као и планирање и развој људских ресурса, 
упознају са концепцијом и садржајем нових шифарника како би их могли несметано користити.

Информативну сесију организује Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, у сарадњи са Привред-
ном комором Србије и Националном службом за запошљавање, а уз подршку пројекта немачке развојне сарадње „Подстицање 
запошљавања младих“, коју спроводи Немачка организација за међународну сарадњу - ГИЗ.

У Официрском дому у Нишу одржана је панел дискусија 
на тему „Женско предузетништво у функцији развоја јужне 
Србије“. Панел дискусија је одржана у оквиру Европске недеље 
предузетништва, у организацији Регионалне развојне агенције 
Југ и у партнерству са ЕУ Инфо Поинтом, Удружењем послов-
них жена Ниш, Европском мрежом предузетништва и невла-
дином организацијом „Eneca“ Ниш.

„Наредна година биће у знаку женског предузетништва. 
Фокусираћемо се на охрабривање и пружање подршке женама 
у предузетништву, као и на поправљање регионалног дисба-
ланса који тренутно постоји у нашој земљи када говоримо о 
степену укључености жена у предузетништво“, истакао је Иван 
Михајловић, директор Регионалне развојне агенције Југ.

У име Националне службе за запошљавање дискусији је прису-
ствовала заменица директора Филијале Ниш НСЗ Наташа Станковић.

„У укупном броју незапослених лица која се налазе на еви-
денцији Националне службе за запошљавање у Нишу учеће 
жена износи 47%. Ове године НСЗ је путем редовног јавног по-
зива, на основу програма ИПА и у сарадњи са локалним само-
управама доделила 407 субвенција за програм самозапошља-
вања. Охрабрује податак да је преко 60% субвенција додељено 
женама, што показује да оне и те како имају предузетничког 
духа и иницијативе“, истакла је Наташа Станковић.

 „Морамо да радимо на јачању женске иницијативе у пре-
дузетништву. Подаци којима располажемо говоре да код нас 
2/3 жена улази у предузетништво из егзистенцијалних раз-
лога, а само 1/3, и мање, из жеље за постизањем неког дос-
тигнућа или због добре идеје“, истакла је председница Удру-
жења пословних жена Ниша Весна Јевтовић.

Општи закључак панела је да су жене, када уђу у свет пре-
дузетништва, упорне и истрајне, али да је потребно пружити 
системску подршку како би се охрабриле да начине први ко-
рак. Надамо се да ће година женског предузетништва, која је 
пред нама, донети видљиве помаке у положају и броју жена 
предузетница.

Привредно друштво за услужне активности „Clear“ д.о.о. из 
Пирота је један од дванаест послодаваца коме је поводом Дана 
Националне службе за запошљавање додељено признање за 
изузетну сарадњу на пољу запошљавања у 2018. години на ло-
калном тржишту рада. Захвалницу је уручио директор Нацио-
налне службе за запошљавање Зоран Мартиновић. 

Директор Привредног друштва „Clear“ Алан Пецарски 
упустио се у предузетничке воде врло млад, 2004. године, када 
је користећи програм самозапошљавања регистровао сервис 
за чишћење „Clear“. Додељену субвенцију искористио је за на-
бавку потребних основних средстава. Наредне четири године 
константно је повећавао обим свог пословања и разноврсност 
пружања услуга и 2007. године, променивши правну форму, 
прерастао је у друштво са ограниченом одговорношћу.

Вођено захтевима тржишта и клијената, предузеће је расло 
и развијало се пружајући различите услуге. Дуже од деценију 
успешно послује са компанијом „Tigar Tyres“ Пирот, једним од 
највећих извозника уназад неколико година. Предузеће тре-
нутно запошљава 150 радника, с тим да планирају отварање 
још 100 нових радних места у наредне две године. Током 2018. 
године „Clear“ је упослио 74 лица са евиденције НСЗ, од којих 35 
уз директно посредовање. 

„Поучен личним искуством, одличном саветодавном, тех-
ничком и обостраном сарадњом са Националном службом за 
запошљавање, Филијалом Пирот, позвао бих све младе људе да 
пре него што потраже посао ван наших граница, покушају да 
покрену свој бизнис уз програме који се нуде и остану у нашој 
земљи“, изјавио је Алан Пецарски, добитник годишњег при-
знања за остварене резултате у запошљавању и промовисању 
политике запошљавања.  

ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО У 
ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ЈУЖНЕ СРБИЈЕ

ЈЕДАН ОД ДВАНАЕСТ НАЈБОЉИХ 
ПОСЛОДАВАЦА



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


