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животној средини, локалној заједници и тржишту
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УВОДНИК

ОДГОВОРНО ПОСЛОВАЊЕ 
Концепт одговорног пословања постаје све важнији за успешан 

развој бизниса, а од компанија се све више очекује да су друштвено 
и еколошки одговорне. Није у питању само како се троши зарађен 
новац, већ и да се зарађује на етичан и одговоран начин. Пракса 
показује да друштвено одговорно пословање има много утицаја на 
позиционирање компаније на тржишту и даљи развој, а оно зна-
чи етичан однос према запосленима, животној средини, локалној 
заједници и тржишту. 

О искуствима о одговорном приступу бизнису, за „Послове“ го-
вори Тијана Копривица, директорка Сектора за одрживо пословање 
компаније Делта Холдинг. Иначе, та компанија је добитник награде 
за друштвено одговорну компанију године, коју додељује Српска 
асоцијација менаџера, а према Тијаниним речима, од самог осни-
вања воде рачуна о запосленима, животној средини и заједници у 
којој послују. 

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
Зоран Ђорђевић и директор Националне службе за запошљавање 
Зоран Мартиновић потписали су Споразум о учинку Националне 
службе за запошљавање за 2019. годину. Споразумом су утврђени 
конкретни задаци и циљеви на спровођењу мера активне политике 
запошљавања.

Филијала Београд НСЗ је крајем јануара доделила сертификате 
полазницима три обуке за тржиште рада, чиме је и званично по-
тврђено да је 10 незапослених оспособљено за рад на ЦНЦ маши-
нама, 5 за послове виљушкаристе, а 5 жена за обављање послова 
геронтодомаћице. Након завршених обука извођачи су били у оба-
вези да обезбеде додатну радну праксу у трајању од 10 до 20 радних 
дана, после чега су полазници добили потврде о обављеној стручној 
пракси.

Служба Чукарица београдске филијале Националне службе за 
запошљавање и Градска општина Чукарица организовале су доде-
лу сертификата о завршеној обуци за покретање самосталног пос-
ла. Незапослени који су успешно завршили обуку „Пут до успешног 
предузетника“ добили су сертификате. Обука и израда бизнис пла-
на услов су да би се конкурисало за неповратна новчана средства за 
самозапошљавање.

У оквиру рубрике Предузетничка прича представљамо вам 
Пољопривредно газдинство Продановић из Ваљева, које се неколико 
година бави узгојем воћа и поврћа. Кажу да је узгој шипурка најис-
плативији, а свим пољопривредним произвођачима поручују да кул-
туре које узгајају, прерађују и продају као готове производе. 
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Ф илијала Панчево у оквиру својих 
активности покрива територију 
града Панчева и четири јужноба-
натске општине: Ковин, Ковачи-

цу, Алибунар и Опово. Према последњим 
расположивим подацима, укупан број 
активних незапослених је 15.325, што је у 
односу на исти период 2017. године мање 
за 9,74 одсто.

Посматрајући структуру незапос-
лених, најбројнији су они са средњом 
стручном спремом и има их 7.100, затим 
неквалификована и нискоквалификова-
на лица којих је 6.500, док високообразо-
ваних има близу 1.500 на евиденцији.

Рад са незапосленима
и послодавцима

НСЗ представља модеран сервис и 
има за циљ да споји незапослена лица 
која траже запослење и послодавце који-
ма су радници потребни, што подразу-
мева да запослени у филијали велику 
пажњу посвећују раду и са једном и са 
другом категоријом. 

„У разговору са незапосленима са-
ветник долази до информација које су 
важне да би се реализовало посредовање 
и пружила помоћ да се лакше и брже 
дође до посла. Незапослени се упућују на 
мотивационо-активационе обуке, попут 
Обуке за активно тражење посла, Клуба 
за тражење посла, Тренинга самоефи-
касности и Радионице за превладавање 
стреса услед губитка посла, где стичу 
вештине за тражење посла. За оне који 
покажу вољу за новим знањима, а за 
којима постоји тражња на простору пан-
чевачке филијале, организују се обуке за 
тржиште рада, као што су информатичка 
обука – ЕЦДЛ стандард, затим обука за 
књиговође, шиваче, геронтодомаћице и 
друге“, каже Слободан Ђерић, начелник 
Одељења за посредовање у запошљавању 
и планирању каријере у Филијали Панче-

во НСЗ. Он додаје да се посебна пажња 
поклања раду са особама са инвалидите-
том и да постоји посебно обучен саветник 
који брине о њиховим потребама и запо-
шљавању кроз прилагођене програме.

Ђерић наводи и да је важан сегмент 
рада добар однос са послодавцима.

„Трудимо се да на прави начин одго-
воримо њиховим потребама. Сарадња се 
огледа како кроз директно посредовање 
по исказаној потреби, тако и кроз низ 
мера и активности које за резултат имају 
упућивање адекватних кандидата“, каже 
наш саговорник.

Финансијске мере које се спроводе су: 
субвенције за запошљавање теже запо-
шљивих категорија на новоотвореним рад-
ним местима, самозапошљавање, стицање 
радног искуства кроз програм стручне 
праксе, а према најавама од ове године и 
програм приправника. 

„Имајући у виду и даље велики број 
незапослених, а да све чешће нисмо у мо-
гућности да задовољимо потребе посло-
даваца због неадекватних знања неза-
послених, посебно бих издвојио меру 
- Обука за познатог послодавца. Циљ 
обуке је да по исказаној потреби посло-
давца за одређеним профилима обучимо 
одређени број незапослених са евиден-
ције о трошку НСЗ, које би по успешном 
завршетку обуке послодавац запослио“, 
објашњава Ђерић.

Сајмови запошљавања
Ослушкујући потребе послодаваца, 

Филијала Панчево сваке године орга-
низује сајмове запошљавања као место 
директног сусрета послодаваца и незапос-
лених. За ову годину у плану су два сајма, 

која ће се одржати у Панчеву и Алибунару 
у априлу и мају, а како кажу у Филијали 
Панчево, због најављених инвестиција 
очекује се њихова успешна реализација.

Сарадња са локалном
самоуправом

Филијала Панчево годинама има добре 
односе са локалним самоуправама на под-
ручју које покрива, као и са другим устано-
вама на локалу. Сваке године се реализују 
споразуми о реализацији мера активне 
политике запошљавања уз суфинансирање 
из републичког буџета и на тај начин се 
утиче на смањење незапослености.

Очекивања и планови
за 2019. годину

На подручју града Панчева у 2019. 
години у најави су две велике инвести-
ције. У питању су немачка компанија 
„ЗФ“ која се бави израдом делова за ау-
то-индустрију и кинеска фирма TEPCO, 
која се бави изградњом топлане у јужној 
индустријској зони Панчева. У најави је и 
проширење производње фабрике обуће 
„Парилаб“ из Алибунара, тако да се оче-
кује запошљавање укупно преко 1.500 
људи. Филијала Панчево позива све заин-
тересоване незапослене да се јаве својим 
саветницима, како би на време обавили 
разговор и у складу са својим знањима и 
способностима били упућени код посло-
даваца. 

„Охрабрује ме што се инвеститори об-
раћају нашој филијали тражећи услуге, 
што показује да на прави начин испуња-
вамо мисију Националне службе за запо-
шљавање“, истакао је на крају разговора 
Слободан Ђерић. Ивана Мучибабић

ПОСВЕЋЕНИ РАДУ СА КОРИСНИЦИМА
Филијала Панчево Националне службе за запошљавање
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„Одговорно пословање значи да се 
на одговоран и етичан начин понашате 
у свему што подразумева ваш бизнис, 
према запосленима, животној средини, 
локалној заједници у којој послујете и 
према тржишту, односно добављачима, 
потрошачима“, објашњава Невен Марино-
вић, директор Смарт колектива и извршни 
директор Форума за одговорно пословање.

Пословни модели се стално мењају 
обликујући више него икад друштво 
у којем живимо и то тако да бизниси 
креирају потребе потрошача. Свако пре-
дузеће утиче својим пословањем на це-
локупну заједницу, а разлика између 
микро, малих, средњих и великих преду-
зећа је само у интензитету утицаја који 
остварују преко свог пословања.

„Одговорно пословање такође је веома 
важно и за репутацију једне фирме, а нови 
пословни модели све више утичу на биз-
нис из свих аспеката. Кредитори све чешће, 
поред финансијске гледају и социјалну и 
еколошку компоненту послова које финан-
сирају. Конкретно у пракси, уколико жели-
те да сарађујете са великим фирмама или 
извозите на тржиште ЕУ, готово све озбиљ-
не компаније тражиће вам низ индикатора 
који нису само везани за област рада или 
квалитет производа и услуга, него управо 
за то да ли имате еколошке стандарде или 
како регулишете радна права“, каже наш 
саговорник, истичући да постоје и додатне 
кредитне линије, које додатно стимулишу 
или су повољније за фирме које су одговор-
не у свом пословању и да је то један врло 
конкретан бенефит. 

Закључујемо да у том смислу на по-
зиционирање компаније на тржишту и 
даљи развој дефинитивно има много ути-
цаја и друштвено одговорно пословање. 

Мариновић каже да у нашој земљи 
постоји традиција у домену заштите рад-
них права која се одржала, а у ЕУ постоји 
директива да фирме, средње и велике, 
морају да подносе извештаје о друштве-
но одговорном пословању, па се тако та 
тема све више укључује у регулативе, 
стратегије, препоруке. 

Форум за одговорно пословање
Када је реч о раду и мисији Фору-

ма за одговорно пословање, који развија 
практична и одржива решења за локалну 
заједницу, животну средину, радно окру-
жење и тржиште, наш саговорник каже 
да је циљ да одговорно пословање поста-

не бизнис пракса у Србији. Они су једни 
од пионира организовања волонтирања 
и желе да укажу на то да су запослени 
један од најважнијих ресурса компаније 
и да их мобилишу да волонтерски ураде 
нешто за своју заједницу.

„Активни смо и у запошљавању мла-
дих кроз организовање системских прак-
си, али и различитих обука и едукација, 
такође, помажемо мале предузетнике и 
социјална предузећа, са партнерима смо 
недавно основали и Савет за филантро-
пију, који се делимично бави и друштве-
но одговорним пословањем“, наглашава 
Мариновић. Као директор Смарт колек-
тива истиче да се они баве социјалним 

предузетништвом, које је прави пример 
друштвено одговорног пословања, биз-
нис који и настаје са циљем да има неку 
друштвену мисију. 

Примери добре праксе

О искуствима о одговорном присту-
пу бизнису за „Послове“ говори Тијана 
Копривица, директорка Сектора за одр-
живо пословање компаније Делта Хол-
динг. Иначе, та компанија је добитник 
Награде за друштвено одговорну компа-
нију године, коју је доделила Српска асо-
цијација менаџера. Према Тијаниним ре-
чима, Делта Холдинг од самог оснивања 

ОДГОВОРНО ПОСЛОВАЊЕ - ПУТ ДО УСПЕХА
ТЕМА БРОЈА    За квалитетније пословање

Друштвено одговорно пословање концепт је по ком 
компаније интегришу економске, друштвене и
еколошке димензије у свакодневно пословање,
доприносећи истовремено економском расту

компаније и напретку друштва. У пракси, овај
концепт се односи на утицај и деловање једне

компаније, као и на односе које компанија у том 
процесу остварује, од производа, преко начина
производње, до тога како запошљава и брине о 

својим запосленима, који утицај има на животну 
средину и како улаже у локалну заједницу у којој послује

Одговорност у бизнису представља равнотежу између остваривања економских 
интереса и развоја компаније и добробити за целокупну заједницу. Све више 
фирми има и социјалну мисију и усклађује бизнис са интересима локалне 

заједнице, а то је нешто што освешћени потрошачи и очекују
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водила је рачуна о запосленима, живот-
ној средини и заједници у којој послује. 

„За нас то подразумева пословање на 
одговоран начин, у складу са очувањем 
животне средине за ове и будуће генера-
ције, као и остваривање бољитка за за-
послене и пословне партнере. Важно нам 
је, наравно, као и свакој компанији, сти-
цање профита, али веома водимо рачу-
на о томе на који начин га стичемо и на 
који начин трошимо новац“, објашњава 
Тијана, додајући да се труде да у посло-
вању ни на који начин не угрозе животну 
средину, као и да запосленима обезбеде 

амбијент у којем се максимално поштују 
људска и радничка права.

„Нашим запосленима дајемо могућ-
ност да развијају своју каријеру, да се 
баве и спортским активностима и напра-
ве баланс између приватног и пословног 

живота. Запошљавамо особе са инвали-
дитетом, младим, талентованим људи-
ма дајемо прилику да започну своју ка-
ријеру и остану у Србији, а младима који 
су из породица слабијег материјалног 
стања пружамо могућност праксе, до-
бијања стипендије, а након тога и запос-
лења“, истиче наша саговорница.

Још један од програма је и „Засад за 
будућност“ - иновативни пројекат раз-
воја социјалног предузетништва у Србији 
који се ослања на пољопривреду. Проје-
кат је покренут због велике незапос-
лености и недостатка ресурса и знања 
становништва које живи у руралним 
крајевима и то за отпочињање модерне 
пољопривредне производње. У оквиру 
пројекта додељују се финансијски гран-
тови пољопривредним предузећима која 
запошљавају сиромашно становништво, 
жене са села, особе са инвалидитетом 
или пружају подршку удружењима која 
заступају интересе ОСИ.

Концепт одговорног пословања по-
стаје све важнији за успешан развој биз-
ниса, а од компанија се све више очекује 
да су друштвено и еколошки одговорне. 
Није у питању само како се троши за-
рађен новац, већ и да се зарађује на ети-
чан и одговоран начин. Јелена Бајевић

Пракса показује да друштвено одговорно пословање 
има много утицаја на позиционирање компаније

на тржишту и даљи развој

     
ОТВОРЕН КОНКУРС ПКС ЗА НАЦИОНАЛНУ НАГРАДУ ЗА ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНО ПОСЛОВАЊЕ

   Привредна комора Србије позвала је компаније и организације да се до 19. фебруара пријаве на конкурс за Националну награду за 
друштвено одговорно пословање „Ђорђе Вајферт“ за 2018. годину, саопштила је ПКС.
   Ово признање Комора додељује бијенално, са циљем промовисања и унапређења принципа и праксе друштвено одговорног пословања. 
Национална награда додељује се у три категорије: велика привредна друштва, средња привредна друштва и мала и микро привредна друштва.
   У оквиру ове манифестације у протеклих 12 година учествовало је више од 350 компанија и организација, а награђени су најбољи који у 
пословању успешно примењују кључне принципе друштвене одговорности и стратешки су опредељени и посвећени вредностима друштвено 
одговорног и одрживог пословања. До сада је награђено 65 организација.
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Министар за рад, запошљавање, борачка и социјал-
на питања Зоран Ђорђевић и директор Националне 
службе за запошљавање Зоран Мартиновић потписа-
ли су Споразум о учинку Националне службе за запо-

шљавање за 2019. годину, којим су утврђени конкретни задаци 
и циљеви на спровођењу мера активне политике запошљавања.

Министар Ђорђевић је рекао да Република Србија истра-
живањем тржишта, преквалификацијом радника и привла-
чењем страних инвеститора, жели грађанима да омогући да 
се баве пословима помоћу којих ће моћи боље да зарађују и 
остану да живе у својој земљи.

„Од ове године са Министарством просвете и Министар-
ством привреде почињемо да радимо на детаљном плану раз-
воја наше земље. Тако ћемо тачно знати у ком месту и у којим 
гранама индустрије је потребан одређени инвеститор. Желимо 
да наши грађани буду задовољни у својој земљи, да напреду-
ју и образују се у складу са потребама тржишта. На тај начин 
ћемо смањити незапосленост и побољшати демографску слику 
Србије“, рекао је Ђорђевић.

Министар је истакао да је процес преквалификације дос-
тупан како незапосленима, тако и запосленим грађанима и 
нагласио да увођењем дуалног образовања и процесом во-
лонтирања, које је ресорно министарство увело прошле годи-
не, млади имају прилику да виде да ли заиста желе да се баве 
оним за шта се и школују. Како каже, човек је најбољи у свом 
послу када ради оно што воли, а Влада Србије се залаже да у 
својој земљи створи управо такву радну атмосферу.

„Циљ Министарства јесте смањење незапослености, не-
формалног запошљавања, као и подстицање теже запошљивих 
категорија да учествују у мерама активне политике запошља-
вања. Потребно је још доста тога унапредити, али желимо и да 
се фокусирамо на медијску промоцију онога што ради и нуди 
НСЗ“, рекао је Ђорђевић и додао да је од велике важности при-
ликом запошљавања и што ће се изменама и допунама Закона 
о социјалној заштити омогућити да корисници социјалне по-
моћи не губе право на социјалну помоћ у оном тренутку када 
се запосле, већ постепено.

Директор Националне службе за запошљавање Зоран Мар-
тиновић рекао је да је у 2018. години забележена најнижа стопа 
незапослености од 11,3 одсто и додао да је НСЗ потписивањем 
овог споразума преузела задатак да постави јасне параметре 
колико лица ове године треба да се укључи кроз различите 
мере на тржиште рада.

 „У 2019. години, за реализацију мера активне политике 
запошљавања нам је на располагању 4 милијарде и 550 мили-
она динара из централног буџета, као и 200 милиона из сред-
става ЕУ. Очекујемо и да локалне самоуправе до 20. фебруара 
аплицирају за средства за финансирање локалних акционих 
планова. То ће бити значајан ресурс, којим можемо да подиг-
немо ниво запошљавања људи који се налазе на евиденцији 
НСЗ, кроз различите обуке, процесе преквалификације и обра-
зовања“, рекао је Мартиновић и додао да незапослени могу да 
рачунају и на покретање сопственог бизниса и запошљавање 
код приватника.

На Пословном форуму Србија - Словенија, одржаном у Бе-
ограду, окупило се више од 600 привредника који су поручили 
да постоји обострани интерес за нова улагања и проширење 
постојећих инвестиција.

Српске компаније су до сада инвестирале у Словенији око 
400 милиона евра, док словеначке запошљавају 25.000 радни-

ка у Србији, уз инвестиције од око милијарду евра. Две земље 
су једна другој међу 10 најзначајнијих спољнотрговинских 
партнера, а извоз из Србије у Словенију прошле године порас-
тао је за 15 одсто у односу на 2017. годину.

Председник Србије Александар Вучић позвао је словеначке 
привреднике да улажу у Србију и истакао да је у последњих 
десет година трговинска размена Србије и Словеније повећана 
за чак 2,5 пута. Вучић је изразио задовољство што је до сада 
преко 1.600 компанија из Словеније инвестирало у Србију.

Председник Словеније Борут Пахор поручио је на отва-
рању форума да и те како постоје могућности да се развија 
пословање, а да је на политичарима у овом делу Европе да 
испуне свој део и дужност, да обезбеде мир и сигурност и да 
то очувају. Председник ПК Словеније Боштјан Горјуп оценио 
је да догађај потврђује историјску сарадњу две земље и до-
казује да не морају само велике силе, попут Немачке, Русије 
или САД, да буду генератори развоја.

„У интересу је Србије да повећа трговинску размену са 
Словенијом, која је премашила милијарду евра, као и обостра-
на улагања“, рекао је председник Привредне коморе Србије 
Марко Чадеж и најавио отварање представништва ПКС у Сло-
венији почетком 2020. године. Он је истакао да будући инвес-
титори могу да рачунају на подршку, добре пословне резулта-
те и профит.

ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О УЧИНКУ НСЗ ЗА 2019. ГОДИНУ

ЗА ВИШЕ УЛАГАЊА И НОВА ПАРТНЕРСТВА

Јелена Бајевић, Извор: агенције

Извор: минрзс.гов.рс

Пословни форум Србија - Словенија
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Дводневна обука за незапослене у београдској општини Чукарица

Служба Чукарица београдске фи-
лијале Националне службе за за-
пошљавање и Градска општина 
Чукарица организовале су свеча-

ност на којој су уручени сертификати 
незапосленима који су успешно заврши-
ли дводневну обуку „Пут до успешног 
предузетника“. У просторијама Општине 
Чукарица, сертификате су полазницима 
обуке уручили заменик директора бео-
градске филијале НСЗ Синиша Кнежевић 
и председник Градске општине Чукари-
ца Срђан Коларић.

Кнежевић је том приликом иста-
као да незапослени који су добили сер-
тификате сада могу да конкуришу за 
бесповратна новчана средства за само-
запошљавање, по јавном позиву који ће 
Национална служба за запошљавање 
расписати током фебруара. Пожелео је 
онима који већ имају своје пословне идеје 
и намеру да отворе сопствене фирме, да 
више никад не буду на евиденцији неза-
послених, односно да врло брзо постану 
газде које ће сутра примити некога кроз 
програме новог запошљавања. Уз жеље за 
успех у даљем раду, Кнежевић је позвао 
полазнике обуке, као и послодавце и дру-
га незапослена лица, да буду у сталном 
контакту са саветницима у Националној 
служби и да се преко њих информишу о 
свим активностима, мерама и услугама 
које НСЗ пружа.

Заменик директора Филијале за град 
Београд НСЗ захвалио се и представни-
цима ГО Чукарица на спроведеној актив-
ности, истакавши да са овом општином 
НСЗ има изванредну сарадњу, како у ор-
ганизацији сајмова запошљавања, тако и 
кроз локалне акционе планове запошља-

вања. Кнежевић је истакао да је Београд 
на најнижој цифри када су у питању не-
запослена лица на евиденцији НСЗ и да 
их тренутно има 75.443. Навео је и да се 
прошле године у општини Чукарица код 
послодаваца запослило укупно 4.385 
лица, док су се са евиденције незапосле-
них Службе Чукарица запослила укупно 
5.894 лица, без обзира на место рада и се-
диште послодавца. 

Председник Општине Чукарица Срђан 
Коларић, обраћајући се добитницима сер-
тификата, истакао је да искуства људи 
који су у протеклом периоду започели 
сопствени посао и створили добре услове 
за рад, себи и својој породици, довољно го-

воре да је потребно имати план, идеју, али 
и знање како квалитетну замисао реали-
зовати и спровести у дело.

„Надам се да сте кроз ову дводневну 
обуку добили корисне савете и да ће то 
бити одскочна даска за добијање сред-
става и субвенција које су потребне за 
почетак пословања“, рекао је Коларић. Он 
се захвалио и Националној служби за за-
пошљавање на сарадњи у организацији 
обуке, те нагласио да је то само једна од 
акција које заједно успешно спроводе 
НСЗ и Општина Чукарица.

Полазници обуке за предузетништво 
су током два дана имали прилику да на-
уче како се прави бизнис план, како се 
конкурише за субвенције које додељује 
Национална служба, али и друге инсти-
туције, као и шта је све потребно за по-
кретање самосталног посла. Обуку су во-
диле саветнице у Служби Чукарица НСЗ, 
Весна Павловић и Тања Миленковић, које 
су уз предавање одговарале на бројна пи-
тања будућих предузетника и упућивале 
савете и информације о предузетништву.

Након завршене обуке полазници су 
истакли да ће им стечена знања бити од 
вишеструке користи, посебно онима који 
већ имају разрађену идеју и потребу да 
је и формално реализују и крену у посао. 
Једна од добитница сертификата, Ива-
на Радојичић, рекла је за „Послове“ да 
намерава да отвори агенцију за закуп и 
изнајмљивање апартмана и станова, док 
Зорана Татић жели да се бави послом 
професионалног управника, али да мора 
да оснује фирму. Њена намера је да запо-
шљава жене из рањивих категорија, а нај-
више образоване и вредне жене старије 
од 45 година, које су, не својом кривицом, 
остале без посла. 

СЕРТИФИКАТИ ЗА БУДУЋЕ ПРЕДУЗЕТНИКЕ

С. Даниловић
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Након завршених обука извођачи су били у обавези да 
обезбеде обављање додатне радне праксе у трајању 
од 10 до 20 радних дана, после чега су полазници доби-
ли потврде и о обављеној стручној пракси.

Филијала Београд НСЗ је крајем јануара доделила серти-
фикате полазницима три обуке за тржиште рада, чиме је и 
званично потврђено да је 10 незапослених лица оспособљено 
за рад на ЦНЦ машинама, 5 за послове виљушкаристе, а 5 
жена за обављање послова геронтодомаћице.

Извођач обука била је „Мокрогорска школа менаџмента“, 
која је ангажовала подизвођаче, а они за конкретан посао бео-
градске привреднике који су обучавали незапослене за зани-
мања веома тражена на тржишту рада главног града.

Обуку за виљушкаристу реализовала је фирма „Диа-Елит“ 
доо, трајала је три месеца, 6 школских часова дневно, са уку-
пним фондом од 120 часова. Наставним програмом биле су 
обухваћене теме као што су: упознавање са виљушкаром, дијаг-
ностика и отклањање кварова на виљушкару, руковање и мане-
врисање виљушкаром. За укључивање у ову обуку било је до-
вољно да кандидати имају завршену основну школу и обављен 
специјалистички лекарски преглед, а као критеријум је узима-
на и дужина чекања на евиденцији незапослених лица.

Дејан Милановић је по занимању трговац и до сада је 
радио разне помоћне послове у овом сектору, јер су му, како 
каже, у породици сви, мање-више, били приватници. Са гу-
битком посла пријавио се у НСЗ, где је у разговору са својим 
саветником назначио да би се радо преквалификовао за зани-
мање виљушкаристе.

- Обука је била заиста озбиљна и трајала је више него што 
сам очекивао, с обзиром да за вожњу аутомобила обука траје 
40 часова, а ова за виљушкаристу чак 120. Моја фамилија је 
раније имала стовариште и већ сам био у контакту са виљуш-
каром, а моја браћа су научила да га возе буквално за један 
дан. Међутим, није све тако једноставно. Обука није тешка, али 
мора пуно да се пази, како на терет, тако и на људе у околини. 
Било ми је занимљиво, било је и добро друштво, а инструктори 
одлични, добио сам више него што сам очекивао и задовољан 
сам како сам савладао посао - прича Милановић и додаје да 
има идеју да се бави овим послом, али у оквиру приватног биз-
ниса који намерава да покрене.

Обука за оператере на ЦНЦ машинама је реализована у 
сарадњи са Академијом „Oxford-agent“, а конкретно ју је спро-
вела фирма „Dunex“. Трајала је три месеца, 6 школских часо-
ва дневно, а 180 часова укупно. Наставом су биле обухваћене 
области: безбедност и заштита на раду, технолошки поступци, 
алати и познавање материјала, основе техничког цртања на 
PC-у (AutoCad), програм за симулације ЦНЦ програма на PC-
у, програмски језици за ЦНЦ машине, стартовање ЦНЦ маши-
не, учитавање програма и рад на машини, мерење и контрола 
квалитета. Критеријуми за избор полазника били су најмање 
средња стручна спрема, основно познавање рада на рачунара 
и дужина чекања на евиденцији незапослених.

Срећко Петровић је завршио смер за оптичара, прво је ра-
дио у кожарству, касније се дуго времена бавио маркетингом, 
а када је затворио агенцију и остао без посла, у Националној 
служби су му понудили да се преквалификује за оператера на 
модерним, компјутеризованим ЦНЦ машинама.

- Већ сам почео да радим у истој фирми у којој смо и обуча-
вани, за почетак као помоћни радник прва три месеца, а онда 
ћу, као замена, почети по потреби да радим и на њиховим ЦНЦ 
машинама. Обука је била добра, иако услови у погону нису 
били баш најбољи за учење, јер је тешко било пратити причу 

усред свеопште буке. Ипак сам на крају све добро савладао 
кроз праксу и комплетирао знање. Врло сам задовољан што ми 
се указала прилика да наставим да радим и усавршавам се као 
оператер на ЦНЦ машинама, што ми може касније отворити 
могућност за запошљавање у некој јачој фирми. Сем тога, ово 
занимање је тражено и у иностранству, а плата је од 1.500 до 
2.000 евра - прича Петровић.

Основна обука за геронтодомаћице је реализована у са-
радњи са Установом Геронтолошки центар Београд, а конкрет-
но је извођена у РЈ Дому „Бежанијска коса“. Трајала је два ме-
сеца, 40 часова недељно, 160 часова укупно. Обрађиване су 
области: основна знања из геронтологије, специфичности, по-
требе и проблеми трећег доба, комуникација и примена етич-
ких принципа, опис и општи принципи рада и безбедност и 
заштита на раду, исхрана одраслих и старијих лица, хигијена 
и лична хигијена, прва помоћ, социјални аспект рада и уп-
рављање информацијама. У ову обуку могли су да се укључе 
незапослени са најмање првим степеном стручне спреме, а 
критеријуми су били и обављен санитарни преглед и дужина 
чекања на евиденцији незапослених.

Након завршених обука извођачи су били у обавези да 
обезбеде додатну радну праксу у трајању од 10 до 20 радних 
дана, после чега су полазници добили потврде о обављеној 
стручној пракси.

- У београдској филијали НСЗ недавно су завршене обуке 
за ручно ткање и златовез, а у току су обуке за куваре, књиго-
вође и техничаре у филмској индустрији, односно за техничаре 
расвете, камере и специјалних ефеката, сценске техничаре и 
књиговође у овој области. У току су и обуке за особе са инвали-
дитетом: за вођење пословних књига, електронско пословање, 
пословне секретаре, основна информатичка обука, обука за 
веб-дизајн и почетни курс енглеског језика. Још увек трају и 
специјалистичке информатичке обуке за веб-апликације, Јава 
Скрипт Фронт-Енд веб-програмирање, ПХП програмирање и 
.Нет програмирање - каже Марчела Вуинац Обућина, начелни-
ца Одељења за додатно образовање и обуке у Филијали за град 
Београд НСЗ. Немања Новаковић

ОСПОСОБЉЕНИ ЗА САМОСТАЛАН 
РАД У НОВОМ ЗАНИМАЊУ

У Београду завршене три обуке за тржиште рада



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

1390
Администрација и управа               10 
Трговина и услуге                              10 
Медицина                                         13
Пољопривреда  18
Ветерина  19
Индустрија и грађевинарство             19
Саобраћај и везе                                       21
Култура и информисање                               21
Наука и образовање                          22

Бесплатна публикација о запошљавању 906.02.2019. |  Број 815 |   
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               Администрација и управа

СУБОТИЦА

ОСНОВНИ СУД СУБОТИЦА
24000 Суботица, Сенћански пут 1

Судијски помоћник

Судијски помоћник
на одређено време

2 извршиоца
Опис послова радног места: помаже судији у раду и рефе-
рисању, проучава правна питања у вези са радом судија 
у једноставнијим предметима, израђује нацрте једностав-
нијих судских одлука и припрема правне ставове за пуб-
ликовање, узима на записник тужбе, предлоге и друге 
поднеске и изјаве странака, врши под надзором и по упут-
ствима судије друге стручне послове и друге послове по 
налогу председника суда.

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 и положен право-
судни испит. Поред наведених услова кандидати морају 
да испуњавају и опште услове предвиђене чл. 45 Закона 
о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 
79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 
94/17 и 95/18). Компетенције које се проверавају у избор-
ном поступку: 1. Понашајне компетенције предвиђене чл. 
44б ст. 1 и ст. 2 Закона о државним службеницима, ће се 
проверавати усмено и 2 Функционалне компетенције пред-
виђене чл. 44в Закона о државним службеницима, Опште 
функционалне компетенције из чл. 44в. ст. 3 тч. 1 и тч. 3 
Закона ће се проверавати усмено, у директном разговору, 
док ће се Опште функционалне компетенције из чл. 44в ст. 
3 тч. 2 Закона (које се односе на дигиталну писменост) про-
веравати кроз практичну проверу. Посебне функционалне 
компетенције предвиђене чл. 44в ст. 4 Закона о државним 
службеницима, ће се проверавати усмено. Сви кандидати 
морају да доставе пријаву (образац пријаве је саставни део 
конкурсне документације) са биографијом (CV) уз обавез-
но назначење контакт телефона. Кандидати су дужни да 
уз пријаву са биографијом доставе (оригинал или оверену 
фотокопију) следеће документације: диплому о заврше-
ном правном факултету, уверење о положеном правосуд-
ном испиту, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству Републике Србије, уверење да се против 
кандидата не води кривични поступак нити је подигнута 
оптужница која је стала на правну снагу, потврду да канди-
дату није престао радни однос у државним органима због 
теже повреде дужности из радног односа и да није осуђи-
ван на казну затвора од најмање шест месеци, сву доку-
ментацију у оригиналу или овереним копијама. Државни 
службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уве-
рења о држављанству и извода из матичне књиге рођених 
подноси решење о распоређивању или премештају на рад-
но место у органу у коме ради или решење да је нераспо-
ређен. Доказе о испуњености услова за запослење који су 
садржани у службеним евиденцијама прибавља државни 
орган, осим ако кандидат не изјави да ће сам доставити 
потребне доказе. Образац изјаве је саставни део огласа о 
јавном конкурсу и може се преузети са интернет странице 
Основног суда у Суботици. Образац пријаве је саставни део 
огласа о јавном конкурсу и може се преузети са интернет 
странице Основног суда у Суботици. Пробни рад је обаве-
зан за све који први пут заснивају радни однос у државном 
органу, а нису приправници, нити раде у кабинету. Пробни 
рад за радни однос заснован на неодређено време траје 
шест месеци. За радни однос на одређено време пробни 
рад је обавезан само ако је радни однос заснован на дуже 
од шест месеци и траје два месеца. 

ОСТАЛО: Датум разговора и провере компетенција ће бити 
накнадно одређен, о чему ће учесници јавног конкурса бити 
благовремено обавештени путем контакт телефона који 
буде наведен у пријави. Интервју са конкурсном комисијом 
је завршна фаза поступка. Све провере кандидата ће бити 
обављене у седишту Основног суда у Суботици, Сенћански 
пут 1. Јавни конкурс ће бити оглашен на огласној табли 
Основног суда у Суботици, на интернет презентацији Осно-
вног суда у Суботици, интернет презентацији и периодич-
ном издању огласа Националне службе за запошљавање. 
Пријаве на оглас са кратком личном и радном биографијом 
и одговарајућом документацијом (оригинал или оверена 

фотокопија) се подносе у року од 8 дана од дана објављи-
вања огласа у периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање. Пријаве се подносе на адресу: 
Основни суд Суботица, Сенћански пут 1, са назнаком „За 
Конкурсну комисију”. Све информације о конкурсу се могу 
добити на телефон: 064/659-3633, а контакт особа је Аврам 
Весо, секретар суда. Конкурсна комисија саставља списак 
кандидата који на основу података из пријаве на конкурс 
испуњавају услове за запослење на радном месту и међу 
њима спроводи изборни поступак. Неблаговремене, недо-
пуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз 
које нису приложени сви потребни докази, неће се узимати 
у разматрање, исте конкурсна комисија одбацује решењем. 
Изборни поступак у Основном суду у Суботици ће започети 
дана 20.02.2019.године.

УЖИЦЕ

ВИШИ СУД У УЖИЦУ
31000 Ужице, Наде Матић 4

тел. 031/513-245

Судијски помоћник - судијски 
сарадник у звању саветника

УСЛОВИ: Услови предвиђени Правилником о унутрашењем 
уређењу и систематизацији радних места у Вишем суду у 
Ужицу број: Су 1 9-1/16 од 04.01.2016. године; стечено 
високо образовање из научне области правне 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 4 године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен правосудни испит. Општи услови за 
рад: држављанство Републике Србије, да је учесник кон-
курса пунолетан, да учеснику конкурса раније није прес-
тајао радни однос у државном органу због теже повреде 
радне дужности из радног односа, да није осуђиван на 
казну затвора од најмање 6 (шест) месеци. Опис послова 
радног места: помаже судији у раду и реферисању, проуча-
ва правна питања у вези са радом судија у једноставнијим 
предметима, израђује нацрте једноставнијих судских одлу-
ка и припрема правне ставове за публиковање, врши под 
надзором и по упутствима судије друге стручне послове као 
и друге послове по налогу председника суда. Место рада: 
Ужице, Наде Матић 4. Стручне оспособљености, знање и 
вештине које се вреднује у изборном поступку: познавање 
прописа из области организације и рада суда: Закон о 
уређењу судова, Закон о седиштима и подручјима судова 
и јавних тужилаштава, Закон о судијама, Закон о облига-
ционим односима, Закон о парничном поступку, Закон о 
ванпарничном поступку, Породични закон, Закон о извр-
шењу и обезбеђењу, Кривични законик и Законик о кривич-
ном поступку- провера кроз усмени разговор са учесници-
ма јавног конкурса. Вештине: познавање рада на рачунару, 
комуникација, логичко и аналитичко резоновање, елоквен-
ција и општа култура- провера кроз усмени разговор са 
учесницима јавног конкурса. Рок за подношење пријава на 
јавни конкурс је 8 дана и почиње да тече наредног дана од 
дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање. Лице заду-
жено за давање обавештења о јавном конкурсу: Драгиша 
Пишчевић, административно-технички секретар; контакт 
телефон. 031/513-245. Адреса на коју се подносе прија-
ве: Пријаве на конкурс са потребним доказима подносе се 
непосередно у пријемној канцеларији Вишег суда у Ужицу, 
на адреси Виши суд у Ужицу, Наде Матић 4 или поштом на 
наведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Подаци о дока-
зима који се прилажу уз пријаву: Учесници јавног конкурса 
у остављеном року на наведену адресу достављају следеће 
доказе: потписану пријаву са назначеним радним местом 
за које учесник конкурише, биографијом, адресом преби-
валишта и бројем контакт телефона, оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о завршеном правном факултету, ори-
гинал или оверену фотокопију уврења о положеном право-
судном испиту, оригинал или оверену фотокопију уверења 
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 Виши суд у Ужицу прибавити подат-
ке о чињеницама о којима се води службена евиденција 
или ће то кандидат учинити сам. Документа о чињеница-
ма о којима се води службена евиденција су: уверења о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење 
да кандидат није осуђиван. Одредбама члана 9 и 103 Зако-
на о општем управном поступку прописано је поред оста-
лог, да у поступку који се покреће по захтеву странке, орган 
може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о 
чињеницама о којимасе води службена евиденција када је 
то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито 
изјави да ће податке прибавити сама. Потребно је да кан-

дидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две 
могућности: да Виши суд у Ужицу прибави податке о којима 
се води службена евиденција или да ће то кандидат учи-
нити сам. Наведени образац изјаве као и образац пријаве 
на конкурс могуће је преузети на интернет страници Вишег 
суда у Ужицу: www.ue.vi.sud.rs / јавни конкурси. Попуње-
ну изјаву на обрасцу неопходно је доставити уз наведене 
доказе како би Виши суд у Ужицу могао даље да поступа. 
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс 
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књи-
ге рођених подноси решење о распоређивању или пре-
мештају на радно место у органу у којем ради или решење 
да је нераспоређен. Пријаве уз које нису приложени сви 
тражени докази у оригиналу или овереној траженој фото-
копији, као и неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве, биће одбачене решењем конкурсне 
комисије. Место, дан и време када ће се обавити провера 
оспособљености, зања и вештина кандидата у изборном 
поступку: са кандидатима чије су пријаве благовремене, 
потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и 
који испуњавају услове за оглашено радно место, конкурс-
на комисија ће обавити проверу оспособљености, знања и 
вештина кандидата у изборном поступку, у Ужицу, у прос-
торијама Вишег суда у Ужицу, Наде Матић 4. Време и тачна 
просторија биће накнадно одређени, о чему ће кандидати 
бити благовремено обавештени. Овај оглас објављује се на 
интернет презентацији Вишег суда у Ужицу, огласној табли 
суда, интернет презентацији и периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

                   
                        Трговина и услуге

AГЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
„RICO TRAINING CENTRE“

DOO BEOGRAD
ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

Чукарица, Арчибалда Рајса 27

Менаџер продаје
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, економски смер; 
менаџмент и бизнис; организационе науке; радно иску-
ство: 2 године. Обезбеђен превоз; возачка дозвола Б кате-
горије; енглески језик - средњи ниво; одлично знање рада 
на рачунару; пожељно поседовање ECDL сертификата. 
Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу да се јаве 
на телефон: 011/2363-150, пошаљу своје пријаве на имејл: 
ricotraining@gmail.com или да се јаве на горенаведену адре-
су сваког уторка и четвртка, од 10 до 14 часова. 

„ADIENT AUTOMOTIVE“
ДОО БАЊА КОВИЉАЧА

У циљу јачања тима Adient Automotive д.о.о. у Лоз-
ници, отворили смо радно место:

Координатор за континуирано 
унапређење

Опис посла: континуирани мониторинг како би се оси-
гурало да ће циљеви бити испуњени у прописаном року; 
спроводи компанијска правила за континуирано побољ-
шање; настоји да континуирано користи (Lean) алатке за 
побољшање продуктивности, ефикасности и квалитета у 
производном процесу; предлаже пројекте за континуира-
но побољшање рада целе компаније, те да се побрине 
да су пројекти успешно имплементирани, да координира 
радом колега у циљу завршетка кључних задатака и ради 
на испуњењу резултата у задатим роковима и пројектима; 
координира правилну примену и поштовање Adient модела 
за управљање у сваком производном погону (АМС) да обез-
беди адекватну обуку у циљу оспособљенисти запослених; 
подржава све секторе у анализама и стварању модела 
за идентификацију свих проблема са којима се сусрећу и 
предлаже моделе за унапређење и превазилажење про-
блема; имплементира иницијативе засноване на анализа-
ма и процени модела компетенција и прогнозе; одржава и 
унапређује моделе да обезбеди тачна предвиђања и подат-
ке за тим.

УСЛОВИ: висока стручна спрема - инжењеринг; минимум 
3 године радног искуства на истим пословима; одлично 
познавање Lean Manufacturing Processes; одлично знање 
MS Excel и PowerPoint; одлично знање енглеског јези-
ка; поседовање изузетних вештина комуникације; тим-
ски играч који поседује способност за изгради и одржава 
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пословне контакте. Уколико сматрате да сте права особа 
за овај посао, молимо да своју биографију пошаљете на: 
jobs_serbia@adient.com, са назнаком „Апликација за: коор-
динатор за континуирано унапређење“.

Аналитичар трошкова
Опис посла: прати текуће послове како би се осигурао да 
ће циљеви бити испуњени у предвиђеним временским 
оквирима; предлаже побољшање радних процеса тако 
што стално тражи решења како би се обезбедили најбољи 
резултати у погледу продуктивности и обезбеђивању 
усклађености са процедурама, оперативним инструкцијама 
и упутствима за руковање; промовише високе стандарде 
понашања путем личног примера и на одговарајући начин 
се осигурава да сви чланови тима разумеју стандарде и 
понашања која се очекују од њих; припрема рачуновод-
ство трошкова; утврђује стандардне трошкове; омогућује 
анализу трошкова по сегменту; израђује анализу несла-
гања између актуелних и стандардних трошкова; учествуј-
те у развијању и надгледању радних упутстава за материја-
ле и понуде; одржава редовну комуникацију са повезаним 
одељењима за набавке и продају и врши благовремену 
корекцију свих набавних продајних цена у систему; обез-
беђује процену залиха; израчунава и прати продајне цене 
и профитабилност по производу; примењује све радне 
процедуре потребне за обављање радних активности за 
ово радно место.

УСЛОВИ: висока стручна спрема, економија, ФОН; мини-
мум 3 године радног искуства на истим пословима; разуме-
вање рачуноводствених пракси; одлично знање MS Excel; 
одлично знање енглеског језика; способност да истражује, 
сакупља, анализира и представља податке; поседује висок 
степен прецизности са јаком пажњом за детаље; изузетне 
комуникационе вештине. Уколико сматрате да сте права 
особа за овај посао, молимо да своју биографију пошаљете 
на: jobs_serbia@adient.com, са назнаком: „Апликација за: 
аналитичар трошкова“.

Инжењер за лансирање нових 
производа

Опис посла: покреће лансирање SDT (Sumultanious 
Development Team) и преузима одговорност у сваком од 
функционалних области током Start-Up-а; креира времен-
ску линију у фабрици у складу са 0-0-100-100-90 и ПЛУС; 
одржава временску линију, осигурава производну спрем-
ност и листу отворених питања како би се осигурао да 
програм постигне циљ корисника/програма; прати благо-
времену реализацију испоруке у постројењу, инжењерске 
рокове и осигурава да временски оквир за производњу 
прати и испуњава временски оквир програма; управља 
Launch Startup трошковима (трошкове лансирања) према 
буџету програма; надгледа извештај о учинку лансирања; 
надгледа све потребне испоруке навлака како би се оси-
гурало испуњавање свих производних количина и дату-
ма у складу са потребним нивоом; подржава AME како би 
осигурао изводљивост производње, присуствује и надзира 
ревизију производње; подржава AQE да осигура да се сва 
потребна документација о квалитету заврши и одобри и 
интерно и од стране потрошача; праћење правовременог 
завршетка одијаве процеса и подношења делова (Process 
Sign-Off and Parts Submission); нагласак на присуству и 
повратним информацијама се гради како би се осигурало 
да је прави производ произведен у фабрици; организује и 
прати интерне (Dry Run) и спољне Trim Plant R @ R (Run 
‚n Rate) како би се осигурало да се производ производи 
у складу са свим спецификацијама и одређеног време-
на (Tack Time); осигурава придржавање програма BOS-у; 
обезбеђује благовремено извештавање у складу са Adient 
политикама/системима (TPDM/TC11 итд.).

УСЛОВИ: висока стручна спрема, економија, ФОН; мини-
мум 3 године радног искуства на истим пословима; одлич-
но знање MS Excel и PowerPoint; одлично знање енглеског 
језика; аналитичке способности - укључујући способност 
да процењује и решава изазове и проблеме везане за лан-
сирање нових производа. Изузетне комуникационе вешти-
не, писана и вербална комуникација и презентација. Уко-
лико сматрате да сте права особа за овај посао, молимо 
да своју биографију пошаљете на: jobs_serbia@adient.com, 
са назнаком „Апликација за: инжењер за лансирање нових 
производа“.

„CLEANING SOLUTIONS“ DOO
11070 Нови Београд

Булевар маршала Толбухина 37
тел. 064/120-28-18

Одржавање хигијене на дневном 
нивоу

на одређено време до 2 године
3 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, пожељно радно иску-
ство, пробни рад 1 месец. Пријаве слати у року од 30 дана 
од дана објављивања огласа.

„МЛАДИНСКА КЊИГА“ ДОО
Нови Београд, Омладинских бригада 102

Телефонски продавац
уговор о делу

15 извршилаца
УСЛОВИ: од III степена, радно искуство небитно. Трајање 
конкурса: до попуне. Начин конкурисања: путем телефо-
на 011/225-7027 и путем имејл-адресе: milica.djordjevic@
mladinska.rs.

„BEO MIMAX“ DOO
11000 Београд, Каменичка 5

тел. 011/6643-291

Продавац, комерцијалиста
рад у малопродаји и на терену у 

набавци робе
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, пожељно пољоприв-
редни техничар; активан возач Б категорије. Кандидати 
треба да пошаљу CV на e-mail: beo.mimax@gmail.com или 
да се јаве на наведени број телефона.

ПП „МЕРКУР МАРКОМ“
11000 Београд, Милешевска 12

тел. 060/0277-681

Продавац - комерцијалиста
на одређено време

4 извршиоца
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме без обзира на 
занимање; основна информатичка обука. Кандидати треба 
да пошаљу CV на e-mail: merkur@mts.rs или да се јаве на 
наведени број телефона. Рок за пријављивање: 28.02.2019. 
године.

АБР ДОО НИШ
18000 Ниш, Медијана, Обреновићева 82/18

тел. 064/129-6562
e-mail: nikola.rudic@gmail.com

Магационер
на одређено време од три месеца, 

место рада: Добановци
2 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме било ког зани-
мања, возачка дозвола Б категорије. Рок за пријаву је 30 
дана од дана објављивања конкурса.

„MERIDIAN TECH“
ДОО БЕОГРАД

Београд, Булевар Михаила Пупина 10Б
е-mail: career@meridianbet.rs 

Оператер на уплатном месту
пробни рад 6 месеци

8 извршилаца (Београд - 3, Суботица - 
3, Шабац - 1, Аранђеловац - 1)

Опис посла: куцање тикета, рад на каси.

УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема; без радног 
искуства; основна информатичка обука (Windows, Word, 
Excel, Explorer, Outlook). Рад у сменама, радно време дуже од 
пуног (48 сати недељно); послодавац организује бесплатну 
обуку у трајању од 3 недеље (обука нема комерцијални 
основ, односно лица која се укључују у програм обуке не 
сносе трошкове по било ком основу). Трајање конкурса: 
до попуне. Кандидати могу да доставе радне биографије 
мејлом: career@meridianbet.rs. 

DELHAIZE SERBIA
ДОО БЕОГРАД

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

Продавац
на одређено време 3 месеца

(постоји могућност запослења на 
неодређено време)

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

УСЛОВИ: образовање и радно искуство нису битни. Обез-
беђен превоз до Београда за лица из Панчева, Смедерева 
и Младеновца; послодавац организује седмодневну плаће-
ну обуку за дато радно место; рад у сменама; ноћни рад. 
Трајање конкурса: до попуне. Лице за контакт: Славица 
Новитовић. Кандидати могу да се јаве на горенаведени 
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 адресу 
послодавца, радним даном од 10.00 до 12.00 часова. Особа 
за контакт: Бојана Николић.

 Трговина и услуге

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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„HOLY GHOST GMBH“ DOO
Умчари, Булевар ЈНА 10А

тел. 065/8700-101

Шеф производње
10 извршилаца

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

Кројач (женске гардеробе)
10 извршилаца

УСЛОВИ: I - III степен стручне спреме; радно 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, поне-
дељак - 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 контакт 
Јелени Јањић. 

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

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

Место рада: Хотел „Мона“, Златибор, Чајетина

Кувар
пробни рад 1 месец

2 извршиоца
УСЛОВИ: кувар, III - IV степен стручне спреме; радно иску-
ство: 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.

„ZIJIN BOR COPPER“
ДОО БОР

Бор, Ђорђа Вајферта 29
тел. 064/817-8832

е-mail: hr@zijinbor.rs

Преводилац за кинески језик
на одређено време 12 месеци

5 извршилаца
Опис посла: превођење са српског на кинески и са кинеског 
на српски језик (усмена и писана конверзација).

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; дипломирани про-
фесор кинеског језика и књижевности - мастер професор 
кинеског језика и књижевности; дипломиран филолог; 
могу конкурисати и лица ван траженог образовног про-
фила уколико испуњавају остале услове; радно искуство: 
небитно; кинески језик - виши или конверзацијски ниво; 
енглески језик - средњи ниво; знање рада на рачунару - 
средњи ниво. Oбезбеђен смештај. Трајање конкурса: до 
25.01.2019. године. Кандидати могу своје пријаве да доста-
ве путем имејла или да се јаве на телефон послодавца.

„OLYMPUS PLAZA FOOD PARKS YU“ DOO
Мали Пожаревац, Ауто-пут Београд-Ниш

e-mail: veljovicdj@gmail.com
тел. 060/644-9883

Касир
за рад у Суботици

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

Конобар
за рад у Суботици

10 извршилаца

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

Кувар
за рад у Суботици

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

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

„МОЛАЂО“ ДОО
11000 Београд, Сарајевска 6

тел. 060/688-5171

Продавац у пекари
на одређено време

Радник на припреми и печењу 
пецива

на одређено време

Помоћни радник у кухињи
на одређено време

УСЛОВИ: без обзира на занимање, 6 месеци радног иску-
ства на наведеним пословима. Кандидати треба да се 
јаве на наведени број телефона. Рок за пријављивање 
28.02.2019. године.

„БЕОГРАДСКИ КОЛЕКТИВ“ ДОО
11070 Нови Београд

Вајара Живојина Лукића 58а
тел. 064/6435-145

Шивач
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у наведеном 
занимању, радно искуство 5 година на шивењу мушких 
одела и кошуља. Пријаве слати у року од 15 дана од дана 
објављивања огласа.

СЗР „ПАНДА“
11000 Београд, Кумановска 4

тел. 011/362-1239

Радник на фотокопирању
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме; основна инфор-
матичка обука; енглески језик - почетни ниво; познавање 
Photoshop-а, AutoCad-а, Microsoft Office. Кандидати треба да 
пошаљу CV на e-mail: agencija.panda@gmail.com или да се 
јаве на наведени број телефона. Рок за пријављивање је 10 
дана од дана објављивања огласа.

„ХИДРОТЕРМ“ СУЗТР
35000 Јагодина

Стевана Првовенчаног бб, локал 2

Послови комерцијале - набавка и 
продаја робе
2 извршиоца

Опис посла: набавка и продаја робе, контактирање са 
добављачима и купцима, фактурисање робе.

УСЛОВИ: економски, машински, грађевински факултет, 
познавање рада на рачунару (Open Office, Excel, интер-
нет), познавање страног језика (енглески) - средњи ниво, 
радно искуство пожељно, али не и неопходан услов. Рок 
важења огласа: 28.02.2019.године. Пријаве слати на мејл: 
hidrotermjagodina@yahoo.com. Информације на телефон: 
063/603-082.

ДОО „КОНГ КОМЕРЦ АУТО“
Ниш - Палилула, Димитровградска 12

Радник за рад на линији техничког 
прегледа

УСЛОВИ: ауто-механичар или саобраћајни техничар; возач-
ка дозвола Б категорије. Пријаве на имејл: kongmomerc@
gmail.com.

KATRIN COMPANY DOO
Ниш - Медијана, Византијски булевар 35

Књиговођа
УСЛОВИ: самостална израда завршног рачуна и обрачун 
ПДВ-а; VI или VII степен стручне спреме економског про-
фила; потребно је радно искуство од барем 2 године. Кон-
курисање путем имејла: marija@katrinvk.com.

Трговина и услуге
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RZNTKD „AMBIENTE“
18000 Ниш, Улица лала 18

Фарбар/лакирер дрвета и 
медијапана
2 извршиоца

УСЛОВИ: Потребно је искуство у фарбању и лакирању 
дрвета и медијапана. Кандидати могу да конкуришу путем 
имејла: info@ambiente.rs. Додатне информације на теле-
фон: 066/309-925.

УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА
„REMIX SENDVIČI“

18000 Ниш, Цара Душана 75

Припрема и продаја сендвича и 
палачинки

3 извршиоца
УСЛОВИ: Пожељно је да кандидати имају завршену школу 
за прехрамбеног техничара или угоститељског техничара. 
Кандидати треба да се јаве путем телефона: 069/636-699.

СЗТР „КРОАСАН“
НИШ- МЕДИЈАНА
Војводе Мишића 109

Продавац у пекари
3 извршиоца

УСЛОВИ: минимално искуство у продаји или рад у пекари је 
пожељан. Кандидати могу да се јаве на телефон: 063/410-085.

МАЈСТОР У КУЋИ
Ниш - Пантелеј, Сомборска 19

Сервисер за монтажу
санитарије, поправка бојлера, 
ситне електро услуге у стану, 

хаузмајсторски послови
2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на искуство али је потребно позна-
вање послова наведених у називу позиције; пожељно 
занимање је електричар и потребно је поседовање возачке 
дозволе Б категорије. Конкурисање кандидата путем мејла: 
majstorukuci.nis@gmail.com. Додатне информације путем 
телефона: 063/8458-443, од 9 до 10 часова, као и на лока-
цији у Улици Бранка Миљковић 104, у истом времену.

СТР „КАЈА“
31000 Ужице, Херцеговачка 72

тел. 060/7059-737
e-mail: kajamaric@sbb.rs

Продавац прехрамбених производа 
на мало

на одређено време од ти месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV или V степен стручне спреме трговинске 
струке, продавац, пожељно је радно искуство и познавање 
рада на рачунару, али није обавезно. Контакт телефон: 
060/7059-737, Владан Марић. Конкурс је отворен до попуне.

                               Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др ДУШАН САВИЋ ДОДА“

Беочин, Светосавска бб

Доктор специјалиста гинекологије и 
акушерства

на одређено време, до повратка 
лекара са специјализације из 

гинекологије и акушерства
УСЛОВИ: завршен медицински факултет - VII/1 степен 
стручне спреме и специјализација из гинекологије и аку-
шерства; положен стручни испит; рад на рачунару (Office 
пакет); 3 године и 6 месеци радног искуства у звању 
доктора медицине. Уз пријаву се подноси кратка биогра-
фија и докази о испуњености услова за обављање пос-
ла доктора специјалисте гинекологије и акушерства. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Оглас је објављен и на веб-сајту 
Министарства здравља и на сајту ДЗ. Пријаве на оглас могу 
се поднети лично Служби за правне и економске послове у 
ДЗ, Светосавска бб, сваког радног дана од 7 до 14 часова 
или послати препоручено поштом на исту адресу, са наз-
наком „За оглас“.

ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 10

тел. 035/573-186

Директор
на период од четири године

Опис послова: организује рад и руководи процесом рада 
у здравственој установи; координира рад унутрашњих 
организационих јединица здравствене установе; именује 
руководиоце унутрашњих организационих јединица; доно-
си правилник о организацији и систематизацији послова; 
представља и заступа здравствену установу; спроводи 
утврђену пословну и здравствену политику; одговоран је за 
благовремено и квалитетно пружање здравствене зашти-
те и спровођење унутрашње провере квалитета стручног 
рада здравствених радника и здравствених сарадника; ста-
ра се о законитости рада Дома здравља и одговара за зако-
нитост рада; одлучује о правима и обавезама запослених 
из радног односа, у складу са законом и општим актима; 
одговоран је за извршење финансијског плана и програма 
рада ДЗ у складу са законом; доноси одлуке о специјали-
зацијама и ужим специјализацијама здравствених радника 
и здравствених сарадника; стара се о извршавању судских 
одлука, аката и налога инспекцијских и другим законом 
овлашћених органа; утврђује начин организовања и спро-
вођења здравствене заштите за време штајка у складу са 
законом; врши и друге послове предвиђене законом и дру-
гим прописима, статутом и другим општим актима ДЗ. За 
свој рад одговара Управном одбору здравствене установе.

УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које 
поред општих услова прописаних законом испуњава и сле-
деће посебне услове: стручна спрема/образовање: висо-
ко образовање на интегрисаним академским студијама из 
области медицине, стоматологије, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; 
на студијама другог степена (мастер академске студије) 
из других области по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године; на основним 
студијама из области медицине, стоматологије, у трајању 
од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; на основним 
студијама из других области у трајању од најмање четири 

године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Додатна знања/испити/радно 
искуство - за здравствене раднике: стручни испит; лицен-
ца; за здравствене раднике и остале образовне профиле: 
акредитована едукација из здравственог менаџмента; нај-
мање пет година радног искуства у области здравствене 
заштите.

ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву на оглас са кратком 
биографијом, извод из матичне књиге рођених/венчаних, 
уверење о држављанству, диплому о завршеном факул-
тету, лиценцу за самосталан рад у струци (подносе само 
здравствени радници), уверење о положеном стручном 
испиту (подносе само здравствени радници), уверење о 
положеном специјалистичком испиту (подносе здравствени 
радници који су положили специјалистички испит), доказ о 
завршеној едукацији из области здравственог менаџмента, 
доказ да кандидат има најмање пет година радног иску-
ства у области здравствене заштите (потврде, уверења и 
сл.). Наведени докази достављају се у овереним копија-
ма. Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт 
телефоном, као и документа којима се доказује испуње-
ност услова јавног конкурса, донети лично у писарницу ДЗ 
Параћин или послати на горенаведену адресу, са назнаком 
„Пријава на јавни конкурс за именовање директора Дома 
здравља Параћин“. Рок за подношење пријава је 15 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаго-
времене, непотписане, недозвољене пријаве, као и пријаве 
са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће 
бити разматране. Телефон за информације: 035/573-186.

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТОРАЂА
18412 Житорађа, Топлички хероји 55

тел. 027/8362-747

Доктор медицине - изабрани лекар
на одређено време, за рад на пројекту 
Унапређење квалитета здравствених 
услуга за лица старија од 65 година 

и лица са посебним потребама до 
31.12.2019. године

УСЛОВИ: високо образовање - медицински факултет: 
на интегрисаним академским студијама, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању од најмање пет 
година, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године, положен стручни испит, лицен-
ца, најмање шест месеци радног искуства у звању доктора 
медицине.

ОСТАЛО: Доставити: доказ о стручној спреми (оверену 
фотокопију дипломе о завршеном медицинском факулте-
ту), оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, фотокопију лиценце или уписа у именик одгова-
рајуће коморе, фотокопију извода из МК рођених, уверење 
о држављанству и доказ о радном искуству. Докази морају 
бити у оригиналу или оверене фотокопије. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком „Прија-
ва на конкурс“.

Медицинска сестра - техничар
на одређено време за рад на пројекту 
Унапређење квалитета здравствених 
услуга за лица старија од 65 година 

и лица са посебним потребама до 
31.12.2019. године

5 извршилаца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња меди-
цинска школа - општи смер, положен стручни испит и дозвола 
- лиценца за рад и најмање шест месеци радног искуства.

ОСТАЛО: Доставити доказе: диплому о стеченом образо-
вању, уверење о положеном стручном испиту, извод из МК 
рођених или венчаних уколико је диплома или уверење 
издато на девојачко презиме, уверење о држављанству, 
доказ о радном искуству. Докази морају бити у оригина-
лу или оверене фотокопије. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на 
горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс“.

Трговина и услуге / Медицина

Пословни центри НСЗ
Посао се не чека, 
посао се тражи
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ОПШТА БОЛНИЦА
„MEDIGROUP“

11070 Нови Београд
Милутина Миланковића 3

Лабораторијски техничар
на одређено време до 3 месеца

5 извршилаца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању, 
радно искуство 6 месеци на пословима лаборанта, положен 
стручни испит, пробни рад две недеље. Пријаве слати на 
имејл: karijera@medigroup.rs, до 25.02.2019. године.

ДОМ ЗДРАВЉА СОКОБАЊА
18230 Сокобања, Митрополита Михаила 23

тел. 018/830-118

Доктор - специјалиста гинекологије 
и акушерства

на одређено време до две године
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радог одно-
са предвиђених одредбама Закона о раду, кандидати тре-
ба да испуне и посебне услове и о томе досатве доказе - 
пријаву са документацијом у овереној фотокопији: диплома 
о завршеном медицинском факултету и специјализацији из 
области гинекологије и акушерства, VII/2 степен стручне 
спреме - доктор специјалиста гинекологије и акушерства; 
уверење о положеном стручном испиту; лиценца надлежне 
коморе за самосталан рад у струци или решење о упису; 
извод из матичне књиге рођених; уверење о држављан-
ству. Поред ових докумената кандидат треба да достави: 
уверење суда да се не води кривични поступак, не старије 
од 6 месеци, уверење полицијске управе да није осуђиван, 
не старије од 6 месеци, CV. Рок за подношење пријаве је 15 
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ 
Националне службе за запошљавање. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Прили-
ком заснивања радног односа, кандидат је дужан да доста-
ви лекарско уверење о здравственој способности за посло-
ве које ће обављати и фотокопију личне карте. Потребна 
документа доставити лично или поштом на горенаведену 
адресу, са назнаком „Пријава на оглас“.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 
СОКОБАЊА

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

Медицинска сестра
на одређено време ради повећаног 

обима посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спема, медицинска сестра, IV сте-
пен стручне спреме, положен стручни испит за своје звање. 
Кандидати уз пријаву подносе следећу документацију: 
оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи 
(оригинал или оверена фотокопија), уверење о положе-
ном стручном испиту (оригинал или оверена фотокопија), 
лиценцу издате од надлежне коморе или решење о упису 
у комору (оригинал или оверена фотокопија), кратку био-
графију. Пријаве се подносе на горенаведену адресу или 
непосредно у болници. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати.

ЗАВОД ЗА ХИТНУ
МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Слобода бб
тел. 034/6312-306

Лекар опште медицине
у екипи хитне медицинске помоћи, на 
одређено време због повећаног обима 

посла, до 10 месеци
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, медицински факул-
тет и положен стручни испит. Услови за заснивање радног 
односа: општи услови за заснивање радног односа утврђе-
ни Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 одлука УС и 113/17) и посебни услови 
утврђени Правилником о унутрашњој организацији и сис-
тематизацији послова у Заводу. Кандидати подносе сле-

дећа документа, у оригиналу или овереној копији: диплому 
медицинског факултета; уверење о положеном стручном 
испиту; лиценцу или решење о упису у Лекарску комору 
Србије; уверење о држављанству РС; извод из матичне 
књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је 
дошло до промене презимена кандидата); фотокопију рад-
не књижице или други доказ о радном искуству; доказ да 
се против кандидата не води кривични поступак, да оптуж-
ница није ступила на правну снагу и да није покренута 
истрага (уверење надлежног суда), не старије од 6 месеци; 
уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која 
га чине неподобним за рад у здравственој установи (уве-
рење надлежне полицијске управе или полицијске стани-
це), не старије од 6 месеци; доказе о додатном стручном 
образовању или оспособљености (уколико их кандидат 
поседује); кратку биографију са адресом, контакт телефо-
ном и имејл-адресом. Приликом заснивања радног односа 
канадидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за заснивање радног одно-
са на радним местима са повећаним ризиком, према Акту 
о процени ризика. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Завод за хитну 
медицинску помоћ Крагујевац. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови“. Оглас ће бити објављен и на интернет презен-
тацији Министарства здравља РС и интернет презентацији 
Завода. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Кандидати могу бити позвани на разговор ради 
пружања додатних података који могу бити важни за одлу-
ку о пријему. По завршетку конкурса предата документа се 
неће враћати кандидатима. Контакт телефон: 034/6312-
306. Пријаве се подносе лично или путем поште у затворе-
ној коверти (препоручено), на горенаведену адресу, са наз-
наком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос - радно 
место: лекар опште медицине у екипи ХМП“.

Медицинска сестра - техничар на 
терену

у Служби хитне медицинске помоћи, 
на одређено време због повећаног 

обима посла, до 10 месеци
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска 
школа и положен стручни испит. Услови за заснивање 
радног односа: општи услови за заснивање радног одно-
са утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС и 113/17) 
и посебни услови утврђени Правилником о унутрашњој 
организацији и систематизацији послова у Заводу. Кан-
дидати подносе следећа документа, у оригиналу или 
овереној копији: диплому средње медицинске школе (IV 
степен); уверење о положеном стручном испиту; лиценцу 
или решење о упису у именик Коморе сестара и техничара 
Србије; уверење о држављанству РС; извод из матичне 
књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако 
је дошло до промене презимена кандидата); фотокопију 
радне књижице или други доказ о радном искуству; доказ 
да се против кандидата не води кривични поступак, да 
оптужница није ступила на правну снагу и да није покре-
нута истрага (уверење надлежног суда), не старије од 6 
месеци; уверење да кандидат није осуђиван за кривична 
дела која га чине неподобним за рад у здравственој уста-
нови (уверење надлежне полицијске управе или поли-
цијске станице), не старије од 6 месеци; доказе о додат-
ном стручном образовању или оспособљености (уколико 
их кандидат поседује); кратку биографију, са адресом, 
контакт телефоном, имејл-адресом. Приликом заснивања 
радног односа канадидат је дужан да достави лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности за засни-
вање радног односа на радним местима са повећаним 
ризиком према Акту о процени ризика. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду података о лич-
ности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се 
не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и подат-
ке обрађује Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови“. Оглас ће бити објављен 
и на интернет презентацији Министарства здравља РС 
и интернет презентацији Завода. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Кандидати који се 
јаве на оглас, могу бити позвани на разговор ради пру-
жања додатних података који могу бити важни за одлуку 
о пријему. По завршетку конкурса предата документа се 
неће враћати кандидатима. Контакт телефон: 034/6312-
306. Пријаве се подносе лично или путем поште у затво-
реној коверти (препоручено) на горенаведену адресу, са 
назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос - 
радно место медицинска сестра – техничар“.

Возач санитетског возила
за санитетски превоз и превоз на 

хемодијализу, на одређено време због 
повећаног обима посла, до 10 месеци

3 извршиоца
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, возачка доз-
вола Б категорије. Услови за заснивање радног одно-
са: општи услови за заснивање радног односа утврђе-
ни Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС и 113/17) и посеб-
ни услови утврђени Правилником о унутрашњој органи-
зацији и систематизацији послова у Заводу. Кандидати 
подносе следећа документа, у оригиналу или овереној 
копији: диплома средње школе (IV/III степен); уверење 
о држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; 
извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло до про-
мене презимена кандидата); фотокопију радне књижице 
или други доказ о радном искуству; доказ да се против 
кандидата не води кривични поступак, да оптужница није 
ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уве-
рење надлежног суда), не старије од 6 месеци; уверење 
да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине 
неподобним за рад у здравственој установи (уверење 
надлежне полицијске управе или полицијске станице), не 
старије од 6 месеци; доказе о додатном стручном образо-
вању или оспособљености (уколико их кандидат поседу-
је); возачку дозволу Б категорије; кратку биографију са 
адресом, контакт телефоном, имејл-адресом. Пријавом на 
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података 
о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Пода-
ци се не могу користити у друге сврхе. Подацима руку-
је и податке обрађује Завод за хитну медицинску помоћ 
Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови“. Оглас ће 
бити објављен и на интернет презентацији Министарства 
здравља РС и интернет презентацији Завода. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Кандидати 
могу бити позвани на разговор ради пружања додатних 
података који могу бити важни за одлуку о пријему. По 
завршетку конкурса предата документа се неће враћати 
кандидатима. Контакт телефон: 034/6312-306. Пријаве 
се подносе лично или путем поште у затвореној ковер-
ти (препоручено) на горенаведену адресу, са назнаком 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос - радно место: 
возач санитетског возила“.

АПОТЕКА „ИВА“
23600 Вршац, Милоша Обилића 30

e-mail: info@nobelapoteka.rs

Дипломирани фармацеут
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, рад у сменама. Пред-
виђен је пробни рад од месец дана.

Фрмацеутски техничар
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: фармацеутски техничар, рад у сменама. Пред-
виђен је пробни рад од месец дана. 

ОСТАЛО: Контакт телефон 063/8766-487. Достављање био-
графија на e-mail: info@nobelapoteka.rs. Рок за пријављивање: 
28.02.2019. године.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
19000 Зајечар, Расадничка бб

Медицинска сестра - техничар
на одређено време

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о 
раду, кандидати треба да испуњавају следеће услове: чет-
врти степен стручне спреме - завршена медицинска шко-
ла и положен стручни испит. Уз молбу кандидати треба да 
приложе следећу документацију: оверену копију дипломе о 
завршеној школи; уверење о положеном стручном испиту; 
извод из матичне књиге рођених - венчаних; биографију. 
Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да 
доставе лекарско уверење као доказ о здравственој спо-
собности за послове за које се заснива радни однос. Молбе 
предати у Служби за опште и правне послове Здравственог 
центра Зајечар, Расадничка бб, у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа.

Медицина
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ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР 
КЊАЖЕВАЦ

19350 Књажевац, 4. јули 2

Медицинска сестра - техничар
пробни рад од 3 месеца

2 извршиоца
Опис посла: обавља све послове медицинске сестре - тех-
ничара за које је оспособљен/а; између осталог пома-
же лекару у раду, даје терапију, превија; спроводи мере 
и поступке пријема и отпуста као и адекватну припрему 
болесника за пријем на стационарно лечење; стара се о 
спровођењу хигијенских принципа у раду са болесницима 
и одржавању хигијене просторија, кревета, прибора; врши 
намештање и пресвлачење кревета као и купање и прање 
непокретних и негу непокретних болесника; врши мерење 
телесне температуре и храњење непокретних пацијента; 
спроводи ординирану терапију, врши узимање и слање 
материјала за лабораторијске прегледе, прати пацијента 
на друге прегледе; обавезан/на је на хуман однос према 
пацијентима и професионалан и коректан однос према 
повереном послу и сарадницима; контролише исправност 
основних средстава и опреме, стручно рукује, чисти и одр-
жава за несметан рад, писмено обавештава предпоставље-
не, о лому, квару, потребним проправкама и недостатцима; 
обавезан/на је на хуман однос према пацијентима и про-
фесионалан и коректан однос према повереном послу и 
сарадницима; обававља и друге послове по налогу главне 
сестре и начелника одељења, за свој рад непосредно је 
одговоран/на главној сестри и начелнику одељења.

УСЛОВИ: 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 посеб-
ни прописи везани за јавне службе из области здравстве-
не заштите: IV степен стручне спреме; положен стручни 
испит; поседовање дозволе/лиценце за рад (односно дока-
за о упису у именик надлежне коморе); потпуна психичка и 
физичка способност за обављање послова и радних задата-
ка. Критеријуми за избор кандидата: просечна оцена током 
школовања у средњој медицинској школи - максимално 20 
бодова, дужина чекања на запослење код НСЗ (након поло-
женог стручног испита на, пословима здравствене зашти-
те) максимално 5 бодова, искуство у струци - подразумева 
волонтерски рад у Здравственом центру Књажевац након 
положеног стручног испита на пословима здравствене 
заштите максимално 20 бодова; оцена рада у ЗЦ Књаже-
вац подразумева оцену коју даје начелник, односно шеф 
службе за ангажовањеу ЗЦ Књажевац након положеног 
стручног испита на пословима здравствене заштите - мак-
симално 5 бодова; оцена на тесту - максимално 30 бодова, 
оцена на разговору - максимално 20 бодова. Кандидати 
подносе у оригиналу: потпуну личну и радну биографију 
са адресом, контакт телефоном (имејл-адресом) и изјавом 
да се против њих не води кривични поступак; у овереној 
фотокопији следећа документа (овера фотокопије не сме 
бити старија од 6 месеци): диплому/уверење и сведочан-
ства (за четири разреда средње школе) о завршеном шко-
ловању на средњој медицинској школи звање медицинска 
сестра - техничар; уверење о положеном стручном испи-
ту; дозволу за рад - лиценцу издату од надлежног органа 
(ако је кандидат из радног односа) или решење о упису 
у комору (ако кандидат није у радном односу); извод из 
матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних 
(уколико су дипломе или уверења издати на девојачко пре-
зиме); уверење о држављанству; фотокопију личне карте 
или очитане податке са личне карте (уколико је чипова-
на); фотокопију радне књижице уколико радник поседује 
исту; фотокопије уговора као доказ искуства у струци (под-
разумева волонтерско ангажовање у Здравственом центру 
Књажевац након положеног стручног испита на послови-
ма здравствене заштите); потврду Националне службе за 
запошљавање као доказ дужине чекања на запослење. 

Лабораторијски техничар
пробни рад од 3 месеца

Опис посла: обавља све послове лабораторијског тех-
ничара, узима узорке биолошког материјала, припрема 
узорке, реагенсе, подлоге и опрему за микробиолошка 
и биохемијска испитивања у здравственој установи и у 
оквиру теренског рада; припрема, одржава и врши кон-
тролу исправности лабораторијске опреме; одржава кул-
туру микроорганизма; ради на биохемијским и другим 
анализама; изводи лабораторијске анализе биолошког 
материјала, у складу са номенкулатуром лабораторијских 
услуга на примарном и секундарном нивоу здравствене 
заштите о чему води прописану медицинску документа-
цију; правилно одлаже медицински отпад; обавезан/на 
је на хуман однос према пацијентима и професионалан и 
коректан однос према повереном послу и сарадницима; 
контролише исправност основних средстава и опреме, 

стручно рукује, чисти и одржава за несметан рад, писме-
но обавештава претпостављене о лому, квару, потребним 
проправкама и недостацима; обавезан/на је на хуман однос 
према пацијентима и професионалан и коректан однос 
према повереном послу и сарадницима; обавља и друге 
послове по налогу главне сестре и начелника одељења; за 
свој рад непосредно је одговоран/на главном лаборанту и 
начелнику одељења.

УСЛОВИ: 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 посеб-
ни прописи везани за јавне службе из области здравстве-
не заштите: IV степен стручне спреме; положен стручни 
испит; поседовање дозволе/лиценце за рад (односно дока-
за о упису у именик надлежне коморе); потпуна психич-
ка и физичка способност за обављање послова и радних 
задатака. Критеријуми за избор кандидата су: просечна 
оцена током школовања у средњој школи - максимално 20 
бодова, дужина чекања на запослење код НСЗ (након поло-
женог стручног испита на пословима здравствене зашти-
те) максимално 5 бодова, искуство у струци подразумева 
волонтерски рад у Здравственом центру Књажевац након 
положеног стручног испита на пословима здравствене 
заштите максимално 20 бодова, оцена рада у ЗЦ Књажевац 
подразумева оцену коју даје начелник, односно шеф служ-
бе за ангажовањеу ЗЦ Књажевац након положеног струч-
ног испита, на пословима здравствене заштите) максимал-
но 5 бодова, оцена на тесту максимално 30 бодова, оцена 
на разговору максимално 20 бодова. Кандидати подносе у 
оригиналу: потпуну личну и радну биографију са адресом, 
контакт телефоном (имејл-адресом) и изјавом да се про-
тив њих не води кривични поступак; у овереној фотокопији 
следећа документа (овера фотокопије не сме бити старија 
од 6 месеци): диплому/уверење и сведочанства (за чети-
ри разреда средње школе) о завршеном школовању на 
средњој медицинској школи - звање лабораторијски тех-
ничар; уверење о положеном стручном испиту; дозволу за 
рад - лиценцу издату од надлежног органа (ако је кандидат 
из радног односа) или решење о упису у комору (ако кан-
дидат није у радном односу); извод из матичне књиге рође-
них; извод из матичне књиге венчаних (уколико су дипло-
ме 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 радник поседује исту; фотокопије 
уговора као доказ искуства у струци (подразумева волон-
терско ангажовање у Здравственом центру Књажевац 
након положеног стручног испита на пословима здравстве-
не заштите); потврду Националне службе за запошљавање 
као доказ дужине чекања на запослење.

ОСТАЛО: Кандидат који одлуком директора буде изабран 
за пријем у радни однос на неодређено време, пре потпи-
сивања уговора о раду биће дужан да достави у року од 15 
дана: лекарско уверење као доказ о здравственој способности 
за послове за које се заснива радни однос, уверење да није 
осуђиван (уверење издаје МУП), не старије од 6 месеци, уве-
рење да се против кандидата не води истрага и кривични 
поступак (издаје суд), не старије од 6 месеци. Уколико иза-
брани кандидат не достави горенаведене документе у захте-
ваном року, са њим се неће засновати радни однос. Решењем 
директора биће формирана комисија која ће на основу увида 
у приспелу документацију пријављених кандидата, на основу 
критеријума из тачке III (подтачка 1 до 3), а лабораторијске 
техничаре на основу критеријума из тачке IV (подтачка 1 до 
3), примењујући пропорционалну методу бодовања где ће 
кандидат који има најбоље показатеље-параметре оства-
рити максималан број бодова, а сви остали пропорционал-
но мање бодова у односу на кандидата са највише бодова. 
Критеријум из тачке III (подтачка 4) или тачке IV (подтачка 4) 
ове одлуке у зависности да ли се ради о пријему медицинске 
сестре - техничара или лабораторијског техничара, бодоваће 
начелници односно шефови служби у ЗЦ Књажевац у којима 
је кандидат био ангажован након положеног стручног испита. 
После спроведеног бодовања од стране комисије и начелника 
односно шефова служби у ЗЦ Књажевац, првих пет канди-
дата са највише бодова биће позвани на разговор са дирек-
тором установе, којом приликом ће и писмено одговарати на 
стручна питања из области медицине и имати прилике да се 
лично представе. О спроведеном тесту и разговору са канди-
датима обавезно се сачињава записник. Коначну одлуку о 
избору кандидата који ће бити примљен у радни однос доно-
си директор на основу извештаја Комисије, оцене-бодовања 
начелника односно шефова служби у ЗЦ Књажевац, оцене на 
тесту и оцене-бодовања које кандидат добије на разговору. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду 
података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује 
и податке обрађује Одељење за опште правне и кадровске 
послове Здравственог центра Књажевац. Оглас се објављује 
код Националне службе за запошљавање, на веб-страници 
Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs) и огласној 
табли Здравственог центра Књажевац. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 

„Послови“. Неблаговремене, непотпуне и непотписане прија-
ве, 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 доку-
ментација неће се враћати кандидатима. Пријаве на оглас 
могу се поднети лично или послати препорученом поштом на 
адресу Здравственог центра Књажевац, 19350 Књажевац, 4. 
јули 2 (Одељење за опште правне и кадровске послове Здрав-
ственог центра Књажевац), са назнаком: „Пријава на оглас за 
пријем у радни однос за радно место медицинска сестра - тех-
ничар или лабораторијски техничар“.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
„СВЕТИ САВА“

11000 Београд, Немањина 2
тел. 011/6642-831

Доктор медицине специјалиста 
неурологије или доктор медицине 

уколико се не пријави специјалиста 
неурологије
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање на интегрисаним академским 
студијама, по прописима који регулишу високо образовање 
од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању 
од најмање пет година, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10.09.2005. године; стручни испит; спе-
цијалистички испит из неурологије; лиценца и најмање три 
године и шест месеци радног искуства у звању доктора 
медицине за доктора медицине специјалисту неурологије 
или за доктора медицине уз високо образовање из алинеје 
1 стручни испит; лиценца и најмање шест месеци радног 
искуства у звању доктора медицине.

Медицинска сестра - техничар
5 извршилаца

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка 

запосленог са боловања/неплаћеног 
одсуства са рада

7 извршилаца
УСЛОВИ: средња стручна спрема, медицинска школа, 
стручни испит; лиценца и најмање шест месеци радног 
искуства у наведеном звању.

Виши радиолошки техничар
на одређено време до повратка 

запосленог са боловања
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање на струковним студијама 
првог степена (основне струковне студије), по прописима 
који уређују високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама у трајању од најмање 
две године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; стручни испит, лиценца и 
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Помоћни радник на нези болесника
на одређено време до шест месеци, 

због повећаног обима посла
УСЛОВИ: основна школа.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас при-
ложи и следећу документацију у фотокопији: диплому о 
завршеној траженој школи, уверење о положеном траже-
ном стручном/специјалистчком испиту, лиценцу издату од 
надлежног органа, кратку биографију са адресом и контакт 
телефоном. Пријаве се подносе поштом на наведену адре-
су болнице. Пријаве поднете мимо означеног рока и без 
потпуне документације неће се узимати у разматрање.

Медицина

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
„ЈЕЛА ДОМ“ БЕОГРАД

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

Медицинска сестра
на одређено време, уз могућност 

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

Болничар - неговатељица
на одређено време, уз могућност 

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

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

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „ЛОРА“

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

e-mail: apoteka.lora@gmail.com

Фармацеутски техничар
место рада: Гуча, општина Лучани,

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: стручни испит/лиценца, знање енглеског - виши 
ниво, рад на рачунару, потребно је радно искуство од мини-
мум 12 месеци. Рад у сменама, пробни рад. Рок трајања 
конкурса: до попуне. Кандидати се могу јавити послодавцу 
на горенаведени телефон особи за контакт или могу да 
доставе радне биографије путем имејла. Особа за контакт: 
Татјана Анђелић Јовановић.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
„FENIX-APOTEKA“

Нови Сад, Булевар ослобођења 30а
тел. 063/54-2727, 063/8310-861

е-mail: eurolink@eunet.rs

Дипломирани фармацеут
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут; пожељно радно иску-
ство у траженом занимању; рад на рачунару, основни ниво 
- обавезно; енглески језик, почетни ниво - пожељно; струч-
ни испит - пожељно.

Фармацеутски техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: фармацеутски техничар; пожељно радно иску-
ство у траженом занимању; рад на рачунару, основни ниво 
- обавезно; енглески језик, почетни ниво - пожељно; струч-
ни испит - пожељно.

ОСТАЛО: рад у сменама, обезбеђен превоз. Трајање кон-
курса: до попуне. Кандидати могу своје пријаве да доставе 
путем мејла или да се јаве на контакт телефоне. Лице за кон-
такт: Јасминка Шврака.

ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ
11000 Београд, Ресавска 69

тел. 011/3600-812

Виши радиолошки техничар у 
дијагностици

на одређено време, ради замене 
привремено одсутног запосленог, до 

његовог повратка на рад
УСЛОВИ: високо образовање: на струковним студијама 
првог степена (основне струковне студије), по пропису које 
уређује високо обаразовање почев од 10. септембра 2005. 
године - област: медицинске науке, струковни медицински 
радиолог; на основним студијама у трајању од најмање две 

године по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године, виши радиолошки техничар. 
Додатна знања/испити/радно искуство: положен стручни 
испит за струковног медицинског радиолога/вишег радио-
лошког техничара; лиценца Коморе медицинских сестара 
и здравствених техничара Србије; најмање шест месеци 
радног искуства у наведеном звању. Кандидати подносе: 
пријаву са кратком биографијом; фотокопију дипломе о 
завршеној високој/вишој школи; фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту за струковног медицинског 
радиолога/вишег радиолошког техничара; фотокопију 
лиценце Коморе медицинских сестара и здравствених тех-
ничара Србије; доказ о радном искуству (фотокопија радне 
књижице, уговора о раду, уговора о волонтирању, угово-
ра о привременим и повремени пословима и други слични 
уговори или потврде о раду или другом виду ангажовања); 
фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних; 
фотокопију личне карте. Пријаве са неопходним прилози-
ма подносе се на 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. 

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Доктор медицине - изабрани лекар 
за одрасле

Доктор медицине - изабрани лекар 
за одрасле

на одређено време до 3 месеца
УСЛОВИ: доктор медицине, стручни испит, најмање 6 месе-
ци радног искуства у звању доктора медицине. Пријаве 
са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и 
неовереним фотокопијама докумената којима се доказује 
испуњеност услова конкурса предају се преко писарнице 
Дома здравља (III спрат, соба бр. 3), на наведеној адреси, 
са назнаком за који конкурс се подноси пријава. Одлука о 
избору ће бити објављена на огласној табли Дома здравља 
поред писарнице, а изабрани кандидати ће бити лично оба-
вештени телефонским путем.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Доктор медицине специјалиста - 
изабрани лекар за децу

УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста педијатар, струч-
ни испит, положен специјалистички испит, најмање 3 годи-
не и 6 месеци радног искуства у звању доктора медицине. 
Пријаве са кратком биографијом, адресом, контакт теле-
фоном и неовереним фотокопијама докумената којима 
се доказује испуњеност услова конкурса предају се преко 
писарнице Дома здравља (III спрат, соба број 3), на наве-
деној адреси, са назнаком за који конкурс се подноси прија-
ва. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли 
Дома здравља поред писарнице, а изабрани кандидати ће 
бити лично обавештени телефонским путем.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Виши рендген техничар
УСЛОВИ: Општи услови: у складу са законом о раду. 
Посебни услови: VII степен стручне спреме, доктор меди-
цине, положен стручни испит. Кандидати су обавезни да 
уз пријаву са биографијом доставе: оверен препис или 
фотокопију дипломе о завршеном медицинском факулте-
ту, оверен препис или фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, потврду издату од стране Националне 
службе за запошљавање о дужини чекања на запослење, 
биографију са адресом и контакт телефоном, лекарско уве-
рење за радно место са посебним условима рада, доказ о 
радном искуству у струци након положеног стручног испита 
на пословима пружања здравствене заштите (фотокопија 
радне књижице или потврда послодавца).

Доктор медицине
УСЛОВИ: Општи услови: у складу са законом о раду. 
Посебни услови: VII степен стручне спреме, доктор меди-
цине, положен стручни испит. Кандидати су обавезни да 
уз пријаву са биографијом доставе: оверен препис или 
фотокопију дипломе о завршеном медицинском факулте-
ту, оверен препис или фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, потврду издату од стране Националне 
службе за запошљавање о дужини чекања на запослење, 
биографију са адресом и контакт телефоном.

Спремач/хигијеничар
УСЛОВИ: Општи услови: у складу са законом о раду. Кан-
дидати су обавезни да уз пријаву са биографијом доставе: 
оверен препис или фотокопију дипломе о завршеној основ-
ној школи, потврду издату од стране Националне службе за 
запошљавање о дужини чекања на запослење, биографију 
са адресом и контакт телефоном.

Спремач/хигијеничар
за рад на одређено до 2 године

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са законом о раду. Кан-
дидати су обавезни да уз пријаву са биографијом доставе: 
оверен препис или фотокопију дипломе о завршеној основ-
ној школи, потврду издату од стране Националне службе за 
запошљавање о дужини чекања на запослење, биографију 
са адресом и контакт телефоном.

ОСТАЛО: Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
огласа. Пријаве на оглас доставити лично или поштом на 
горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на оглас за 
пријем у радни однос“. Пријаве са непотпуном документа-
цијом, као и неблаговремене пријаве, неће бити разматра-
не. Контакт телефон: 018/804-215, 018/804-211.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Доктор медицине
за рад у Служби за здравствену 

заштиту одраслих, на одређено време 
до повратка одсутног радника

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са законом о раду. Посеб-
ни услови: високо образовање: на интегрисаним академ-
ским студијама из области медицине, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама из области медицине у 
трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; поло-
жен стручни испит; лиценца. Кандидати су обавезни да уз 
пријаву доставе: оверен препис или фотокопију дипломе 
о завршеном медицинском факултету; оверен препис или 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту; овере-
ну фотокопију лиценце или решења о упису у комору; био-
графију са адресом и контакт телефон. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања огласа. Пријаве на оглас доста-
вити лично или поштом на горенаведену адресу, са назна-
ком: „Пријава на оглас број 1/2019“. Пријаве са непотпуном 
документацијом, као и неблаговремене пријаве, неће бити 
разматране. Контакт телефон: 018/804-256.

Возач санитета за рад у Служби 
хитне медицинске помоћи

на одређено време због повећаног 
обима посла

Медицина

Посао се не чека, посао се тражи
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УСЛОВИ: Општи услови: у складу са законом о раду. Посеб-
ни услови: III или IV степен стручне спреме, возач Ц катего-
рије. Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе: оверен 
препис или фотокопију дипломе о стручној спреми, ове-
рену фотокопију возачке дозволе, доказ да није покренут 
кривични поступак, издат од стране надлежног органа, 
доказ о радном искуству на пословима возача, изјаву да су 
здравствено способни за тражене послове, биографију са 
адресом и контакт телефон, изабрани кандидат је обавезан 
да приликом заснивања радног односа достави уверење о 
здравственој способности. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Пријаве на оглас доставити лично 
или поштом на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава 
на оглас број 2/2019“. Пријаве са непотпуном документа-
цијом, као и неблаговремене пријаве, неће бити разматра-
не. Контакт телефон: 018/804-256.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Техничар инвестиционог и 
техничког одржавања

за рад у Служби за техничке послове, 
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: средња стручна спрема. Општи услови за засни-
вање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. глас-
ник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 - одлука УС и 113/17) и посебни услови утврђени 
Правилником о организацији и систематизацији послова у 
Клиничком центру Крагујевац. Посебан услов за заснивање 
радног односа је радно искуство у здравственој установи у 
трајању од најмање 1 године. Уз пријаву се подносе, у ори-
гиналу или овереној копији, следећа документа: диплома о 
стеченом образовању одговарајућег профила; уверење о 
држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; извод 
из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио пре-
зиме); кратка биографија са адресом, контакт телефоном, 
имејл-адресом. Кандидати који имају радно искуство треба 
да доставе доказ/потврду о радном/волонтерском стажу у 
струци. Кандидати су у обавези да на пријави наведу за 
које радно место конкуришу. Кандидати који уђу у ужи 
избор биће позвани на разговор. Приликом заснивања 
радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави: 
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос; доказ да се про-
тив кандидата не води кривични поступак, да оптужница 
није ступила на правну снагу и да није покренута истра-
га (уверење надлежног суда); уверење да кандидат није 
осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад 
у здравственој установи (уверење надлежне полицијске 
управе или полицијске станице). Уколико изабрани канди-
дат не достави горенаведене документе у захтеваном року, 
са њим се неће засновати радни однос. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду података о лично-
сти у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке 
обрађује Клинички центар Крагујевац. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публи-
кацији „Послови“ Националне службе за запошљавање. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Коначни резултати конкурса биће објављени на сајту 
Клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати 
који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне 
документације. Телефон за контакт: 034/505-273. Пријаве 
се подносе лично, у затвореној коверти, преко писарнице 
Клиничког центра Крагујевац или путем поште на горена-
ведену адресу. Обавезно назначити за које се радно место 
конкурише: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за 
радно место _________ (навести тачан профил за који кан-
дидат подноси пријаву)“.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1) Доктор медицине
за рад на IV одељењу - Хирургија 

дојке, меких ткива, дечија и 
васкуларна хирургија Службе 

за хирургију, на одређено време 
ради замене привремено одсутног 

запосленог на боловању
УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен, стручни испит; 
лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању док-
тора медицине. 

2) Медицинска сестра - техничар на 
осталим болничким одељењима
за рад у Одсеку хирургије дојке на 

IV одељењу - Хирургија дојке, меких 
ткива, дечија и васкуларна хирургија 

Службе за хирургију, на одређено 
време на 3 месеца

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

3) Медицинска сестра - техничар на 
инфективном одељењу
за рад у Дневној болници 

инфективног одељења, Одељења 
за инфективне болести Службе 

за инфективне и кожне болести, 
на одређено време ради замене 

привремено одсутног запосленог на 
боловању

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

4) Физиотерапеутски техничар
за рад у Одељењу за продужену 

рехабилитацију у Служби 
за физикалну медицину и 

рехабилитацију при Заједничким 
медицинским пословима, на одређено 

време ради замене привремено 
одсутног запосленог на боловању

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

5) Физиотерапеутски техничар
за рад у Одељењу за продужену 

рехабилитацију у Служби 
за физикалну медицину и 

рехабилитацију при Заједничким 
медицинским пословима, на одређено 

време на 3 месеца због повећаног 
обима посла

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

6) Виши радни терапеут
за рад у Служби за психијатрију, на 

одређено време на 3 месеца због 
повећаног обима посла

УСЛОВИ: виша медицинска школа, смер радни терапеут, 
висока медицинска школа струковних студија, струков-
ни радни терапеут или завршен медицински факултет, 
основне струковне студије првог степена на студијском 
програму струковни радни терапеут, VI степен, стручни 
испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у 
наведеном звању. 

7) Психолог на осталим болничким 
одељењима

за рад у Служби за психијатрију, на 
одређено време на 6 месеци због 

повећаног обима посла

УСЛОВИ: филозофски факултет, основне или мастер ака-
демске студије, одсек за психологију ,VII/1 степен, стручни 
испит у складу са законом.

8) Сервирка
за рад у Одсеку за припрему хране у 
Служби за помоћне и друге послове, 
на одређено време на 3 месеца због 

повећаног обима посла
УСЛОВИ: средње образовање изузетно основно образовање 
и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања 
на снагу ове уредбе. 

9) Спремач/спремачица просторија 
у којима се пружају здравствене 

услуге
за рад у Заједничким медицинским 
пословима, на одређено време на 3 
месеца због повећаног обима посла

2 извршиоца
УСЛОВИ: основна школа, НК радник. 

10) Помоћни радник
за рад у Одељењу за техничке и 

инвестиционе послове у Служби за 
техничке, помоћне и друге сличне 
послове, на одређено време на 3 

месеца због повећаног обима посла
УСЛОВИ: основна школа, НК радник. 

Кандидати за радна места 1 до 6 подносе: молбу за 
пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, ове-
рену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, фотокопију личне карте или 
очитане податке са личне карте (уколико је чипована), 
фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико 
су дипломе или уверења издати на девојачко презиме), 
оверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа.

Кандидати за радно место 7 подносе: молбу за пријем 
и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену 
фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, фотокопију личне карте или очита-
не податке са личне карте (уколико је чипована), фотокопију 
извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или 
уверења издати на девојачко презиме).

Кандидати за радно место 8 подносе: молбу за пријем 
и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену 
фотокопију дипломе или оверену фотокопију сведочан-
ства о завршеној основној школи са потврдом о радном 
искуству на наведеним пословима, 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).

Кандидати за радна места 9 и 10 подносе: молбу за 
пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, ове-
рену фотокопију сведочанства о завршеној основној шко-
ли, фотокопију личне карте или очитане податке са личне 
карте (уколико је чипована), фотокопију извода из матич-
не књиге венчаних (уколико су сведочанства или уверења 
издати на девојачко презиме).

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

Медицина

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом

Национална служба
за запошљавање
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ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1) Доктор медицине
за рад у Служби за 

оториноларингологију, на одређено 
време на 3 месеца због повећаног 

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

2) Доктор медицине
за рад у Служби за психијатрију, на 

одређено време на 3 месеца због 
повећаног обима посла

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

3) Доктор медицине
за рад у Служби за анестезиологију и 
реаниматологију, на одређено време 

на 3 месеца због повећаног обима 
посла

УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен, стручни испит; 
лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању док-
тора медицине. 

ОСТАЛО: Кандидати подносе: молбу за пријем и биогра-
фију, са адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију 
дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, фотокопију личне карте или очитане податке 
са личне карте (уколико је чипована), фотокопију извода 
из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уве-
рења издати на девојачко презиме), оверену фотокопију 
лиценце издате од надлежног органа. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду података о лич-
ности 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 канди-
дат не достави наведена документа у остављеном року, са 
њим се неће закључити уговор о раду. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Пријаву доставити 
у затвореној коверти, са назнаком „За оглас“, са називом 
и редним бројем радног места за које се конкурише, а на 
наведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА МАЛО ЦРНИЋЕ
12311 Мало Црниће, Стишка бб

Дипломирани правник
на одређено време до 6 месеци

Опис посла: прати прописе и стара се о њиховој при-
мени, ради на изради нормативних аката, учествује у 
раду Управног и Надзорног одбора, формулише одлуке 
Управног и Надзорног одбора, сачињава све потребне уго-
воре, сачињава сва потребна решења и одлуке на основу 
одлука директора, учествује у комисијама за спровођење 
тендера, учествује у припреми одлука директора, формира 
и чува персонална досијеа запослених, обавља све послове 
пријављивања и одјављивања запослених, издаје потврде 
запосленима из радних односа, води све потребне кадров-
ске евиденције, израђује решења из домена радних односа, 
контролише садржину закључених уговора о раду, контро-
лише податке који се односе на кадар, контролише пријем 
и експедицију поште, припрема и обрађује огласе по одлу-
кама директора, припрема и обрађује одлуке о избору 
кандидата по расписаним огласима, стара се о примени 
донетих процедура, обавља и друге послове своје струке 
по налогу непосредног руководиоца. 

УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова, кандидат 
треба да испуњава и следеће услове: завршена висока 
стручна спрема, звање дипломирани правник и позна-
вање рада на рачунару (Word, Excel, Internet). Уз пријаву 
на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и 
адресом, као доказе о испуњености услова кандида-
ти достављају и: оверену копију дипломе о завршеном 
правном факултету у звању дипломирани правник - 
оверено уверење о завршеном курсу за рад на рачуна-
ру (Word, Excel, Internet) - копију личне карте (очитане 
податке са личне карте); копију извода из матичне књи-

ге венчаних (уколико су диплома или уверење издати на 
девојачко презиме). Приликом заснивања радног одно-
са, изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности за посло-
ве за које се заснива радни однос; уверење да канди-
дат није осуђиван (уверење издаје МУП), не старије од 6 
месеци; уверење да се против кандидата не води истрага 
и кривични поступак (уверење издаје суд), не старије од 
6 месеци. Уколико изабрани кандидат не достави горе-
наведене документе у захтеваном року, са њим се неће 
засновати радни однос. Пријем дипломираног правника 
биће реализован након престанка радног односа тре-
нутно запосленог дипломираног правника. Кандидати 
могу бити позвани на разговор ради пружања додатних 
информација које могу бити важне за доношење одлуке 
о избору. Кандидатима који не буду изабрани не враћа 
се поднета документација. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
,,Послови“ Националне службе за запошљавање. Прија-
ве се подносе лично или путем поште на горенаведену 
адресу, са назнаком ,,Пријава на оглас“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

„САНИОПТИК“ ДОО БЕОГРАД
11000 Београд - Врачар, Коче Капетана 12-14

тел. 063/106-7007
e-mail: slobodan.trboljevac@sani.co.rs

Дефектолог
за рад у Сомбору, на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани дефе-
ктолог, мастер дефектолог, дефектолог; саветовање и 
пружање решења приликом избора и коришћења наоча-
ра и сочива; основна информатичка обука (Windows, Word, 
Excel, Explorer, Outlook); рад у сменама. Рок за пријаву је до 
23.02.2019. године.  
            

          Пољопривреда

ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДЊУ
ОРГАНСКИХ ПРОИЗВОДА

„БИО ПАНОН“ ДОО
21000 Нови Сад, Хероја Пинкија 40
тел. 021/4804-300, 021/4804-305

Радници у производњи, преради 
млека и млечних производа

са радом у Бачкој Паланци, пробни 
рад 3 месеца

40 извршилаца
УСЛОВИ: III, II или I степен свих профила. Рад у смена-
ма, обезбеђен превоз и исхрана. Јављање на горенаведене 
телефоне.

ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА 
КУМАНЕ

3271 Кумане, Н. Х. Љубице Одаџић 51/а

Директор
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кан-
дидати треба да испуњавају и следеће услове: да поседују 
најмање вишу стручну спрему пољопривредног, економ-
ског или правног смера, да имају најмање 5 година радног 
искуства у степену стручне спреме на руководећем месту, 
да не постоје законом прописана ограничења или забрана 
за избор на ту функцију, тј. да кандидат није под истрагом 
и да није осуђиван за кривична дела против привреде и 
службене дужности за које су наступиле правне последице 
осуде. Кандидати поред пријаве на конкурс, у којој треба 
да наведу своју кратку личну, радну и стручну биографију, 
треба да приложе и доказе о испуњавању услова из кон-
курса. Рок за подношење пријаве је 15 календарских дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. 
Пријаве на конкурс са потребном документацијом дос-
тављају се препоручено поштом или лично на горенаве-
дену адресу, у затвореној коверти, са назнаком: „Конкурс 
за директора - не отварати“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Скупштина задруге ће на пред-
лог УО извршити избор кандидата у року од 30 календар-
ских дана од дана завршетка конкурса.

„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.

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ
РЕЗЕРВАТ „УВАЦ“

31320 Нова Варош
Трг војводе Петра Бојовића 3

тел. 033/64-198
e-mail: office@uvac.org.rs 

Чувар заштићеног подручја
пробни рад 1 месец

2 извршиоца
Опис посла: чувар заштићеног подручја у опису посло-
ва свог радног места врши послове контроле и чувања 
свих вредности Специјалног резервата природе „Увац“, у 
складу са Законом о заштити природе и Правилником о 
унутрашњем реду и чуварској служби Специјалног резер-
вата природе „Увац“.

УСЛОВИ: општи услови предвиђени Законом о раду; средња 
стручна спрема; лекарско уверење, не старије од шест месе-
ци; положен возачки испит за возача Б категорије; положен 
испит за управљање моторним пловилом.

Рибочувар
пробни рад 1 месец

Опис посла: рибочувар у опису послова свог радног мес-
та врши послове контроле и чувања рибарског подручја 
СРП „Увац“, у складу са Законом о заштити и одрживом 
коришћењу рибљег фонда и Правилником о унутрашњем 
реду и чуварској служби Специјалног резервата природе 
„Увац“.

УСЛОВИ: општи услови предвиђени Законом о раду; сте-
чено образовање четвртог степена стручне спреме; лекар-
ско уверење не старије од шест месеци; положен возачки 
испит за возача Б категорије; положен испит за управљање 
моторним пловилом.

ОСТАЛО: Докази који се прилажу: молба; уверење о 
држављанству; извод из матичне књиге рођених; дипло-
ма/сведочанство о стручној спреми; уверење МУП-а, поли-
цијске управе, из казнене евиденције да лице није осући-
вано, не старије од 30 дана; уверење надлежног суда да 
се против лица не води кривични поступак, не старије од 
30 дана; лекарско уверење, не старије од 6 месеци; фото-
копија возачке дозволе, фотокопија дозволе/уверења о 
положеном испиту за управљање моторним пловилом. 
Пријаве кандидата се подносе у писаној форми, лично или 
на адресу Резерват „Увац“ д.о.о., у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве обавезно треба да садр-
же молбу за пријем у радни однос са прецизно наведеним 
радним местом за које кандидат конкурише и са такса-
тивно наведеним прилозима којима кандидат доказује да 
испуњава услове за радно место за које конкурише. Ако 
једно лице конкурише за оба радна места, дужно је да под-
несе две пријаве, у посебним/одвојеним ковертама. Пред-
виђен је разговор са кандидатима који испуњавају наве-
дене услове. 

Медицина / Пољопривреда
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                        Ветерина

„МЕТАЛ ХЕМИКО“ ДОО АДА
Ада, Виноградска 9

Дипломирани инжењер сточарства
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
инжењер пољопривреде - сточарства; најмање годину 
дана радног искуства; положен стручни испит; возачка 
дозвола Б категорије, активни возач, пожељно. Комуника-
тивност, одговорност, спремност за тимски рад, али и само-
сталност у раду, добре организационе способности.

Ветеринар
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани ветери-
нар; најмање годину дана радног искуства; положен струч-
ни испит; возачка дозвола Б категорије, пожељно. Кому-
никативност, одговорност, спремност за тимски рад, али 
и самосталност у раду, добре организационе способности.

ОСТАЛО: CV слати електронским путем: halasjvk@gmail.
com. Рок за конкурисање: 28.02.2019. Кандидату се нуди 
редовна плата, константно усавршавање и пријатно радно 
окружење.

                        Индустрија и грађевинарство

„GALEX“ DOO
34210 Рача, Војводе Павла Цукића 8

тел. 063/779-5711
e-mail: sasajankovic73@gmail.com

Пројект менаџер
место рада Београд,
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: VII степен, грађевински инжењер, пожељна 
лиценца за рад, основно познавање рада на рачунару и 
основно знање енглеског језика.

Грађевински техничар
место рада Београд,
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: IV степен, возачка дозвола Б категорије, пожељ-
но познавање рада на рачунару и основно познавање 
енглеског језика.

Зидар
место рада Београд,
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: без обзира на занимање, пожељно радно иску-
ство.

Армирач
место рада Београд,
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: армирач, без обзира на занимање, пожељно радно 
искуство.

Тесар
место рада Београд,
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: тесар, без обзира на занимање, пожељно радно 
искуство.

Заваривач
место рада Београд,
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: заваривач са атестом, пожељно радно искуство.

ОСТАЛО: Радно време дуже од пуног (50 сати недељно). 
Теренски рад, обезбеђен смештај, исхрана и превоз. Радно 
искуство пожељно. Контактирати послодавца путем телефо-
на или проследити биографију на имејл адресу послодавца, 
најкасније до 28.02.2019.

ЖТП ГП БЕОГРАД
Београд, Водоводска 160

тел. 011/2510-842

Бравар - варилац
место рада: градилишта у Београду, 
Параћину, Краљеву, Руми, Горњем 

Милановцу, послодавац има у 
плану отварање нових градилишта 
и у другим градовима у Републици 

Србији, на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: бравар-варилац, III степен стручне спреме, радно 
искуство 3 године.

Тесар
место рада: градилишта у Београду, 
Параћину, Краљеву, Руми, Горњем 

Милановцу, послодавац има у 
плану отварање нових градилишта 
и у другим градовима у Републици 

Србији, на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: тесар, III степен стручне спреме; радно искуство 
годину дана.

ОСТАЛО: Теренски рад. Пробни рад 3 месеца. Обезбеђен 
смештај и исхрана. Трајање конкурса: до 14.04.2019. годи-
не. Кандидати могу да се обрате послодавцу на наведени 
број телефона.

„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 упући-
вање 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.

„ЕНАЛ-ЕЛЕКТРО“ ДОО БЕОГРАД
Нови Београд, Србобранска 2

тел. 069/3184-937

Електромонтер - електроинсталатер
заснивање радног односа у Републици 
Србији, а касније упућивање на рад у 

СР Немачку
100 извршилаца

Опис посла: монтажа, одржавање и ремонт електроинста-
лација, електроенергетске и мернорегулационе опреме.

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме електроструке (6 
месеци искуства у струци); III, IV степен стручне спреме 
без обзира на занимање (12 месеци искуства на наведеним 
пословима); возачка дозвола Б категорије. Теренски рад, 
обезбеђен смештај и превоз. На основу Закона о раду Репу-
блике Србије и Закона о упућивању запослених на прив-
ремени рад у иностранство, послодавац обезбеђује све 
елементе које садржи уговор о раду: здравствени преглед, 

визу, радну дозволу и социјално осигурање, поред тога 
обезбеђује смештај и први одлазак у СР Немачку. Трајање 
конкурса: до попуне. Кандидати могу да се јаве на телефон 
послодавца. Лице за контакт: Енес Џанковић.

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 – при-

времени и повремени послови у трајању од 4 
месеца

1) Електромонтер
5 извршилаца

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

2) Грађевински техничар
5 извршилаца

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

3) Тесар
10 извршилаца

УСЛОВИ: III, V степен стручне спреме; радно 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 услова за 
рад кандидата, коју врше надлежни органи спровођењем 
поступка безбедносне провере уз сагласност лица. Рок 
трајања конкурса: до попуне. Кандидати могу да се јаве 
на горенаведене телефоне особи за контакт или путем 
имејл-адресе доставе радну биографију. Лице за контакт: 
Тијана Апостоловић.

„MODULOR“ DOO
Београд - Земун, Николаја Салтикова 61

тел. 060/666-8219

Зидар
за рад у Сремској Митровици, на 

одређено време од 12 месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: радно искуство 12 месеци на наведеним послови-
ма; II - III степен стручне спреме.
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Тесар
за рад у Сремској Митровици, на 

одређено време од 12 месеци
10 извршилаца

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

Армирач
за рад у Сремској Митровици, на 

одређено време од 12 месеци
10 извршилаца

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

Зидар
за рад у Суботици, на одређено време 

од 12 месеци
10 извршилаца

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

Тесар
за рад у Суботици, на одређено време 

од 12 месеци
10 извршилаца

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

Помоћни грађевински радник
за рад у Суботици, на одређено време 

од 12 месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство; неквалификован 
радник.

Зидар
за рад у Београду, на одређено време 

од 12 месеци
10 извршилаца

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

Тесар
за рад у Београду, на одређено време 

од 12 месеци
10 извршилаца

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

Помоћни грађевински радник
за рад у Београду, на одређено време 

од 12 месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство; неквалификован 
радник.

Moлер
за рад у Београду на одређено време 

од 12 месеци
10 извршилаца

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

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

ELIXIR MEG DOO
Шабац, Хајдук Вељкова 1

тел. 069/8015-171
e-mail: milena.krisulovic@elixirmeg.rs

Електричар
место рада: Прахово - Неготин,

на одређено време
5 извршилаца

УСЛОВИ: III или IV степен електроструке (електроинстала-
тер, електромонтер инсталација и машина, електромонтер-
ски техничар инсталација и опреме), радно искуство небит-
но; III или IV степен стручне спреме, без обзира на струку, 
са радним искуством на следећим пословима: одржавање 
и поправка електричних постројења, разводни ормари, 
повезивање машина и постројења кабловима, поправка 
електричне инсталације, електромоторног развода, испи-
тивање исправности.

Гумар - пластичар
место рада: Прахово - Неготин,

 на одређено време
5 извршилаца

УСЛОВИ: гумар - пластичар, III и IV степен стручне спре-
ме; III или IV степен стручне спреме, без обзира на зани-
мање, са радним искуством на следећим пословима: рад 
на машини за заваривање пластике, поправка, преправка и 
испитивање пластичних и гумених елемената; монтирање 
и демонтирање пластичних и гумених елемената и склопо-
ва; III и IV степен стручне спреме, без обзира на занимање 
и радно искуство, радно искуство небитно.

Бравар
место рада: Прахово - Неготин,

на одређено време
5 извршилаца

УСЛОВИ: бравар - III или IV степен стручне спреме; III или 
IV степен стручне спреме, бeз обзира на занимање, са рад-
ним искуством на следећим пословима: сечење, савијање, 
бушење лимова, профила и цеви, нарезивање навоја, мон-
тажа склопова, склапање конструкција припрема за зава-
ривање и други браварски послови.

Заваривач
место рада: Прахово - Неготин,

на одређено време
5 извршилаца

УСЛОВИ: заваривач, III или IV степен стручне спреме; III 
или IV степен стручне спреме, без обзира на занимање, 
са радним искуством на пословима заваривања REL, MIG, 
MAG или TIG поступком, у свим позицијама; радно иску-
ство: небитно. Пожељно, али не и обавезно, поседовање 
једне од лиценци за заваривања REL, MIG, MAG или TIG 
поступком, у свим позицијама.

ОСТАЛО: Пробни рад 3 месеца, теренски рад, рад у смена-
ма, обезбеђен смештај и исхрана. Радно искуство преко 5 
година на наведеним пословима сматраће се као предност. 
Трајање конкурса: до 30.04.2019. Кандидати могу своје 
радне биографије да доставе на горенаведени мејл или да 
контактирају послодавца путем контакт телефона или да 
проследе радну биографију на адресу: Радујевачки пут бб, 
19330 Прахово. Лице за контакт: Саша Микић.

ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЋУПРИЈА“ АД ЋУПРИЈА

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

Руководилац градилишта
на одређено време од 3 месеца, 

место рада: Ћуприја и места рада 
послодавца

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

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
МЕТАНОЛСКО-СИРЋЕТНИ

КОМПЛЕКС КИКИНДА
Кикинда, Милошевачки пут бб

тел. 0230/423-732
e-mail 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 горена-
ведени телефон, лице за контакт: Александар Галић.

„VISA-PROM“ DOO
Кањижа, Харшањи Тибора 17

e-mail: vladimir.mitic@visaprom.com

Манипулант на котлу проточне 
сушаре

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

4 извршиоца

Оператер на дробилици дрвета
место рада: Кањижа и Чока,

пробни рад од 1 месеца
4 извршиоца

Оператер на преси
место рада: Кањижа и Чока,

пробни рад од 1 месеца
16 извршилаца

Шеф смене погона за производњу 
ногица за палете

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

4 извршиоца

Манипулант на мешалици за 
компоненте по рецептури
место рада: Кањижа и Чока,

пробни рад од 1 месеца
4 извршиоца

Манипулант на резању штафли
место рада: Кањижа и Чока,

пробни рад од 1 месеца
12 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство; I - IV 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 доста-
ве радне биографије путем имејл-адресе. Лице за контакт: 
Владимир Митић.

„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 днев-
них, недељних и месечних планова производње; обезбеђи-
вање, расподела и надгледање рада у смени; подршка у 
процесу планирања и контроле производње; одржавање 
дисциплине радника.

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

Индустрија и грађевинарство

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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Инжењер заваривања IWE/EWE
2 извршиоца

Опис посла: координација контролних и радних активности 
у производњи; припрема заваривачке документације за 
производњу; планирање активности заваривања и кон-
трола заваривања; провера важности атеста и атестирање 
заваривача; спровођење сертификације поступака завари-
вања и радних проба.

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

Машински техничар - техничка 
припрема

пробни рад 1 месец
Опис посла: израда радних налога и технологије машин-
ске обраде; прављење програма за машину за ласерско 
сечење; праћење производње; праћење пројеката.

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

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

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

Помоћни радник
на одређено време, место рада: Љиг

4 извршиоца
УСЛОВИ: брусач - I и II степен стручне спреме, радно иску-
ство: небитно, услови рада: обезбеђен смештај, обезбеђена 
исхрана, обезбеђен превоз. За извршиоце који не поседу-
ју потребна знања послодавац ће организовати бесплатну 
обуку. Заинтересовани кандидати могу да се обрате посло-
давцу на наведени број телефона, мејлом адресу или лично 
(понети радну биографију). Трајање конкурса: до попуне.

Резач
на одређено време, место рада: Љиг

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

Топилац
на одређено време, место рада: Љиг

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

Електрозаваривач
на одређено време, место рада: Љиг

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

NEW CITY COMPANY DOO
Београд - Савски венац, Тиршова 5 

Помоћни радник на градилишту
пробни рад 1 месец

30 извршилаца
УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије. Обезбеђен превоз 
и исхрана. Слање пријава на имејл: milan@newcitycompany.
com. Јављање кандидата на телефон: 063/271-999 или 
063/263-268.

„ХИДРОПУТ-ЈУГ“ ДОО
18000 Ниш, Салвадора Далија 48

Инжењер на градилишту
УСЛОВИ: познавање рада у неком CAD програму (Archi 
Cad нпр), MS Word, Excel; возачка дозвола Б категорије. 
Кандидати могу да шаљу пријаве путем имејла: milincic.
mario@gmail.com. Додатне информације путем телефона: 
064/2325-509.

PIVARA „SOMBREWERY“
25000 Сомбор

Венац војводе Радомира Путника 19
тел. 064/666-6103

Технолог у производњи пива
за 10 сати недељно

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме - технолог биолош-
ких процеса, технолог производње алкохолних пића; нај-
мање две године искуства у производњи пива, у пивари. 
Рок за пријављивање је 30 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“.

                        Саобраћај и везе

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 конкурса: до 
попуне. Кандидати могу контактирати послодавца путем 
телефона или доставити радне биографије на имејл-адресу 
послодавца. Лице за контакт: Богдан Трифуновић.

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 кандидати 
могу контактирати послодавца путем телефона или доста-
вити 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.

МГВ ДОО НИШ
Ниш - Медијана, Булевар цара Константина бб

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

Возач теретног возила
5 извршилаца

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

„ТОДЕБО“ ДОО
22000 Сремска Митровица

Румски друм 79
тел. 022/671-346

Возач
на одређено време

УСЛОВИ: возачка дозвола Ц категорије, без обзира на 
стручну спрему и радно искуство. Лице за контакт: Марина 
Пелић, телефон: 022/671-346.

            Култура и информисање

ОПШТИНСКА БИБЛИОТЕКА 
„СЛОВО“

34220 Лапово, Његошева 6а
тел. 034/6852-198

Дипломирани библиотекар
УСЛОВИ: високо образовање: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије), по пропису 
који одређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005; знање страног језика; знање 
рада на рачунару и једна година радног искуства. 

ОСТАЛО: Потребно је да кандидат достави: пријаву на 
конкурс, кратку биографију, оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом високом образовању, уверење да није 
осуђиван, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, фотокопију или очитану личну карту, 
потврду о радном искуству. Конкурс је отворен 8 дана од 
дана објављивања. Пријаве доставити лично или посла-
ти на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Напомена: предвиђен је 
разговор чланова конкурсне комисије са кандидатима који 
су доставили потпуне и благовремене пријаве. У случају да 
кандидат који буде примљен на радно место дипломирани 
библиотекар нема положен стручни испит, у складу са чла-
ном 47 Закона о библиотечко-информационој делатности, 
биће у обавези да га положи у року од три године од дана 
ступања у радни однос.

Индустрија и грађевинарство / Саобраћај и везе / Култура и информисање 
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                         Наука и образовање

БЕОГРА Д

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„11. АПРИЛ“

11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/2603-042

Дефектолог - васпитач
на одређено време ради замене 
одсутног радника преко 60 дана

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије) или на основним студијама у трајању од најмање 4 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године, дозвола за рад (лиценца), психолошка 
провера способности за рад са децом.

Стручни сарадник - логопед
на одређено време ради замене 
одсутног радника преко 60 дана

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) или на основним сту-
дијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, дозво-
ла за рад (лиценца), психолошка провера способности за 
рад са децом.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја: http://www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc, а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом, достављају установи искључиво 
путем поште на наведену адресу, са назнаком радног мес-
та за које се кандидат пријављује. Језик на којем се оства-
рује васпитно-образовни рад: српски. Поред општих услова 
за заснивање радног односа предвиђених чл. 24 Закона о 
раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане 
чл. 139 ст. 1 т. 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Уз пријавни формулар доста-
вити доказ о стручној спреми, уверење о држављанству, 
доказ да лице није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 

затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 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 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. 
Уколико кандидат нема дозволу за рад (лиценца) послода-
вац ће одредити рок за полагање испита за лиценцу. Доказ 
да лице није осуђивано не може бити старији од 6 месеци. 
Фотокопије морају бити оверене. Изабрани кандидат пре 
заснивања радног односа дужан је да достави лекарско 
уверење.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ОДРАСЛИХ „ЂУРО САЛАЈ“

11000 Београд, Немањина 28
тел. 011/2659-290

Наставник предузетништва и 
наставник хемије

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

повратка запосленог са функције 
помоћника директора

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање, 
стечено: а) на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије) или б) на 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 прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик - образовно-васпитни рад се остварује 
на српском језику. Докази о испуњености услова о одгова-
рајућем образовању, о неосуђиваности и знању српског 
језика саставни су део пријаве за конкурс и подносе се у 
виду оверених фотокопија, а доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом, достављају установи. Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор, у року од осам дана упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавање применом 
стандардизованих поступака. Решење о избору кандида-
та донеће Конурсна комисија, у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Пријавни форумал и 
потребну документацију послати на наведену адресу шко-
ле. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти код секретара, на телефон: 011/2659-290.

ВИСОКА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

11070 Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 152а

Наставник за област филолошких 
наука - Романистика - француски 

језик
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Кандидат заснива радни однос у складу са чл. 
73, 74, 79 Закона о високом образовању и према условима 
предвиђеним законом, најмање 5 година радног искуства, 
познавање рада на рачунару, способност за наставни рад. 
Поред докумената предвиђених Законом о високом обра-
зовању, уз пријаву доставити уверење да кандидат није 
осуђиван, копију личне карте, диплому о стеченом образо-
вању, лекарско уверење.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„11. АПРИЛ“

11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/260-30-42

Стручни сарадник педагог
на одређено време ради замене 
одсутног радника преко 60 дана

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) или на основним студија-
ма у трајању од најмање 4 године по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10.09.2005. године, дозвола за 
рад (лиценца), психолошка провера способности за рад са 
децом. Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc), а 
потребну документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом, достављају установи искључиво путем 
поште на наведену адресу, са назнаком радног места за које 
се кандидат пријављује. Језик на којем се остварује васпит-
но-образовни рад: српски. Поред општих услова за засни-
вање радног односа предвиђених чл. 24 Закона о раду, кан-
дидати треба да испуњавају и услове прописане чл. 139 ст. 
1 т. 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Уз пријавни формулар доставити доказ о струч-
ној спреми, уверење о држављанству, доказ да лице није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 3 месеца, као и за кривична дела насиља 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 дискрими-
наторно понашање. Уколико кандидат нема дозволу за рад 
(лиценца) послодавац ће одредити рок за полагање испита 
за лиценцу. Доказ да лице није осуђивано не може бити 
старији од 6 месеци. Фотокопије морају бити оверене. Иза-
брани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да 
достави лекарско уверење.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „АНА“
11070 Нови Београд

Антифашистичке борбе 12
тел. 066/335-777

Васпитач
УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме у наведеном 
занимању, пожељна лиценца за васпитача. Пријаве слати 
на e-mail: anavrtic@gmail.com.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ
У БЕОГРАДУ

ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ 
УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

Наставник у звање редовног 
професора за ужу уметничку област 

Цртање и сликање
Сарадник у звањe вишег уметничког 
сарадника за ужу уметничку област 

Примењено сликарство
на период од четири године

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају лица која 
испуњавају услове прописане Законом о високом образо-
вању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - други закон, 
73/2018), Минималним условима за избор у звања настав-
ника на универзитету које је донео Национални савет за 
високо образовање и општим актима Универзитета умет-
ности у Београду и Факултета примењених уметности у 
Београду. Учесници конкурса подносе: пријаву на конкурс 
у три примерка, радну биографију на прописаном обрасцу 
2 у три примерка, електронску форму обрасца 2 на једном 
CD-у, пет до десет оригиналних радова и пројеката, дос-
тављених у електронској форми на 4 CD-а, потписани спи-
сак радова датих у електронској форми, документацију у 
вези радова (каталози и друга документа која су пратећа 
документација стручне и уметничке биографије кандида-
та), потписани списак приложене документације (каталози 

Наука и образовање

  ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
  ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос

Члан 139

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

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

кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено 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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и друга документа који су пратећа документација струч-
не и уметничке биографије кандидата), у пет примерака, 
оверену фотокопију или оверен препис дипломе у јед-
ном примерку, уверење надлежног органа да правоснаж-
ном пресудом није осуђен за кривично дело против пол-
не слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје 
високошколска установа или примања мита у обављању 
послова у високошколској установи (члан 62 став 4 Зако-
на о високом образовању). Кандидат који има искуство у 
педагошком раду са студентима доставља доказ о педагош-
ком раду и оцену педагошког рада у студентским анкетама 
током целокупног изборног периода (ако га је било). Кан-
дидат за наставно звање који нема искуство у педагошком 
раду са студентима у обавези је да одржи приступно пре-
давање из уже области за коју је конкурс расписан (ужа 
уметничка област Цртање и сликање - наставни предмети 
Анатомско цртање 1, Анатомско цртање 2). Образац 2 и 
Минимални услови за избор у звање наставника и сарад-
ника у пољу уметности, у пољу друштвено-хуманистичких 
и у пољу техничко-технолошких наука на Факултету при-
мењених уметности у Београду (бр. 03-28/2 од 15.3.2016, 
бр. 03-28/2-2 од 27.9.2016, бр. 03-28/2-3 од 29.12.2016. и 
03-28/7, 16.11.2017. и 03-28/3-1 од 01.03.2018.) налазе се на 
сајту Факултета (www.fpu.bg.ac.rs). Рок за пријављивање је 
15 дана од дана објављивања конкурса. Документација се 
подноси Правној служби Факултета примењених уметности 
у Београду, Краља Петра 4, канцеларија 17, у термину 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 оба-
вештења о окончању конкурса. Након тог рока Факултет 
нема обавезу чувања документације. 

ПРВА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Цара Душана 61

тел. 011/2629-321

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове
на одређено време ради замене 

одсутне запослене, до повратка са 
породиљског одсуства и одсуства са 

рада ради неге детета
УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање: на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије), по 
пропису који уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање од 10. септембра 2005. године; 2) психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом и уче-
ницима; 3) да кандидат није осуђиван у смислу чл. 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017); 4) држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова под 1), 3), 4) и 5) подносе се уз пријаву на конкурс, а 
доказ о испуњености услова под 2) пре закључења уговора 
о раду. Кандидати су дужни да поднесу уз пријаву на кон-
курс: кратку биографију; попуњен формулар за пријем у 
радни однос у установи образовања и васпитања (доступан 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја); оверену фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми или уверења о стеченом 
високом образовању, ако диплома није уручена; уверење 
о неосуђиваности; уверење о држављанству (оригинал 
или оверену фотокопију); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију). Пријаве се достављају 
секретаријату Гимназије лично или поштом на наведену 
адресу. Неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање. За додатне информације обратите се секретаријату 
школе, на телефон: 011/2629-321.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

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

Асистент за ужу научну област 
Алгологија и микологија

на Катедри за алгологију, микологију 
и лихенологију у Институту за 
ботанику и Ботаничкој башти 

„Јевремовац“, на одређено време до 
повратка сарадника са боловања

Aсистент за ужу научну област 
Екологија, биогеографија и заштита 

животне средине
на Kатедри за екологију и географију 
животиња у Институту за зоологију, 

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област 
Физиологија животиња и човека

на Катедри за физиологију животиња 
и човека у Институту за физиологију 

и биохемију „Иван Ђаја“, на одређено 
време до повратка сарадника са 

одсуства
УСЛОВИ: студент докторских студија који је сваки од прет-
ходних степена студија завршио са просечном оценом нај-
мање 8 или академски назив магистра наука са прихваће-
ном темом докторске дисертације; смисао за наставни рад; 
непостојање сметње из члана 72 став 4 Закона о високом 
образовању и остали услови утврђени чланом 84 Закона 
о високом образовању. Пријаву са биографијом, овере-
ним 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.

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА 
ШКОЛА

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

Хигијеничарка
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање - основна школа; пси-
хичка, физичка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Доказ о испуњености услова о одговарајућем образо-
вању доставља се приликом пријема у радни однос и про-
верава се у току рада. Докази о испуњености услова о одго-
варајућем образовању, о неосуђиваности, држављанству и 
знању српског језика саставни су део пријаве на конкурс, 
а доказ о психичој, физичкој и здравственој способности 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на 
конкурс неопходно је доставити: кратку биографију; ове-
рену фотокопију сведочанства; уверење о држављанству 
РС (оригинал или оверену фотокопију); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или фотокопију); фотокопију или 
ишчитану личну карту; уверење МУП-а да лице није осуђи-
вано са правним последицама у смислу чл. 139 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Докази о испуњености напред наведених услова саставни 
су део пријаве на конкурс, доказ из чл. 139 став 1 тачка 2 
прибавља се пре закључивања уговора о раду, као и обра-
зац М-4 о дужини радног стажа ради остваривања права из 
радног односа („минули рад“). Пријаве слати на наведену 
адресу школе. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са 
непотпуном и неовереном документацијом, неће бити узе-
те у разматрање.

ОШ „ЖИВОЈИН ПЕРИЋ“
11507 Стублине, Ваљевски пут бб

тел./факс: 011/8791-303

Наставник разредне наставе
са комбинацијом од два разреда, 
на одређено време до повратка 

запослене, односно док иста обавља 
послове на радном месту директора 

школе у издвојеном одељењу у 
Трстеници

Наставник енглеског језика
у првом циклусу основног образовања 

и васпитања, на одређено време до 
повратка запослене са боловања, 
у централној школи и издвојеним 

одељењима у Трстеници и Великом 
Пољу

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чла-
ном 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 113/17), треба да испуња-
ва и посебне услове предвиђене чл. 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 88/87 и 27/18) и посебне услове предвиђе-
не у Правилнику о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник 
РС - Просветни гласник“, 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 3/2018). Потребно је да кандидат 
има: 1) одговарајуће високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) или 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; 2) да има психичку, физичку и здрав-
ствену 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, 4) да има држављанство Републике Србије, 5) да зна 
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (образовно-васпитни рад се остварује на српском јези-
ку). Докази о испуњености услова из тачака 1) и 3)-5) састав-
ни су део пријаве на конкурс и подносе се у виду оверених 
фотокопија, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Кандидати треба обавезно да доставе сле-
дећа документа: попуњен пријавни формулар објављен на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја Републике Србије; оверену фотоко-
пију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем обра-
зовању; доказ, не старији од 6 месеци, да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; уверење о држављанству РС (оригинал или оверену 
фотокопију, не старију од 6 месеци); доказ о познавању српс-
ког језика, издат од стране високошколске установе надлеж-
не за издавање таквих докумената, уколико кандидат није 
стекао диплому на српском језику (образовно-васпитни рад 
се остварује на српском језику); оригинал или оверену фото-
копију извода из матичне књиге рођених. Кандидати наве-
дену документацију достављају на адресу школе, најкасније 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати 
који буду изабрани у ужи избор, у року од 8 дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Решење о избору кан-
дидата донеће конкурсна комисија, у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Пријавни формулар 
и наведену потребну документацију кандидати достављају 
на горенаведену адресу. Пријава на конкурс мора садржа-
ти актуелни број фиксног или мобилног телефона и тачну 
адресу пребивалишта. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкур-
су могу се добити код секретара школе, на број телефона: 
011/8791-303, од 8 до 12 часова.

Наука и образовање

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉ ПЕТАР II КАРАЂОРЂЕВИЋ“

11000 Београд, Марулићева 8
тел. 011/7444-649

Директор
на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове предвиђене 
чл. 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 
88/2017 и 27/2018 - др. закон) и Правилником о ближим 
условима за избор директора установа образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“, број 108/2015). Кандидат 
за директора школе мора да испуњава следеће услове: да 
има одговарајуће образовање из члана 140 став 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања за настав-
ника основне школе, за педагога и психолога; наставник 
и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије), и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 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 тачака 1) и 2) мора да има 
завршене студије првог степена из научне, односно струч-
не обласлти за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета. Кандидат треба да поседује и дозволу за рад (поло-
жен стручни испит) за наставника, педагога, психолога; да 
је савладао обуку и да има положен испит за директора 
установе (кандидат који нема положен испит дужан је да га 
положи у року од 2 године од дана ступања на дужност); да 
има најмање 8 година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања након стеченог одговарајућег образо-
вања; да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик јер се на њему остварује образовно-васпитни 
рад.

ОСТАЛО: Пријава на конкурс за избор директора, заједно 
са потребном документацијом, доставља се школи. Канди-
дат попуњава пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом, доставља установи. Уз пријав-
ни формулар кандидат доставља: диплому о стеченом 
високом образовању (оригинал или оверену фотокопију); 
уверење о положеном испиту за лиценцу, односно струч-
ном испиту (дозвола за рад, оригинал или оверена фото-
копија); дозволу за рад директора, односно лиценцу за 
директора школе (ако је кандидат поседује, оригинал или 
оверену фотокопију); уверење о држављанству, не старије 
од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотоко-
пију); доказ о знању српског језика, на којем се остварује 
образовно-васпитни рад (оригинал или оверену фотоко-
пију), осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику; оригинал или оверену фотоко-
пију уверења из суда да против кандидата није покренут 
кривични поступак, донета наредба о спровођењу истраге, 
покренута оптужница или донето решење о одређивању 
притвора (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену 
фотокопију уверења да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за наведена кривична дела из члана 139 
став 1 тачка 3 Закона (не старије од 6 месеци); оригинал 
или оверену фотокопију уверења надлежног привредног 
суда да кандидат није осуђиван за привредни преступ (не 
старије од 6 месеци); потврду о радном искуству; извештај 
просветног саветника о резултату стручно-педагошког над-
зора установе и оцену спољашњег вредновања (уколико 
је кандидат претходно обављао дужност директора уста-
нове); предмет кретања у служби са биографским подаци-
ма. Напомена: уверење о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и ученицима 
кандидат који је изабран доставља пре склапања уговора о 
уређивању међусобних права и обавеза. Рок за пријављи-

вање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се 
подносе лично или путем поште на адресу школе, са наз-
наком „Конкурс за директора“. За потребне информације 
обратите се секретару школе, на телефон: 011/7444-649, 
од 09 до 13 часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. 

ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА
ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА У БЕОГРАДУ

11080 Земун, Цара Душана 254

Професор струковних студија за 
област Медицина, ужа научна 

област Здравствена нега
УСЛОВИ: докторат из области медицинских наука, са прет-
ходно завршеном вишом медицинском школом или висо-
ком здравственом школом струковних студија, студијски 
програм струковна медицинска сестра, најмање два научна 
или стручна рада објављена у целости у последњих 5 годи-
на у међународним или домаћим научним или стручним 
часописима или зборницима са научних или стручних ску-
пова, 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 зада-
така, монографије, прегледни чланци) и искуство у настави 
од 5 година у високом образовању.

Предавач за област Медицина, ужа 
научна област Радиологија

на одређено време од пет 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 у последњих пет година 
и искуство у настави од 5 година у високом образовању.

Наставник вештина за област 
Медицина, ужа научна област 

Стоматологија
са 50% радног времена, на одређено 

време од 5 година
УСЛОВИ: висока здравствена школа струковних студија, 
објављена најмање два стручна рада из научне, односно 
стручне области за коју се бира, најмање пет година радног 
искуства у настави са студентима у високом образовању и 
најмање три године радног искуства на стручним послови-
ма, примерено области за коју се бира.

Наставник вештина за област 
Медицина, ужа научна област 

Дерматологија
на одређено време од 5 година

2 извршиоца
УСЛОВИ: висока здравствена школа струковних студија, 
објављена најмање два стручна рада из научне, односно 
стручне области за коју се бира, најмање пет година радног 
искуства у настави са студентима у високом образовању и 
најмање три године радног искуства на стручним послови-
ма, примерено области за коју се бира.

ОСТАЛО: Поред општих и посебних услова кандидати тре-
ба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона 
о високом образовању, Статута школе и Правилником о 
систематизацији радних места. Пријаву кандидата са при-
лозима (биографија са неопходним подацима за писање 
извештаја, извод из матичне књиге рођених, оверене 
фотокопије дипломе, списак радова и други прилози који-
ма кандидат доказује да испуњава услове конкурса), у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“ доставити на адресу Високе здравствене школе 
струковних студија у Београду, Цара Душана 254, Земун. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање.

ПРВА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
11000 Београд, Цетињска 5-7

тел. 011/3373-490

1) Наставник предметне наставе 
са одељењским старешинством - 

економска група предмета
на одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана, 
односно до повратка са породиљског 

одсуства

2) Наставник предметне наставе 
без одељењског старешинства 
- математика и рачунарство и 

информатика
са 33 сата недељно, на одређено 

време ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана, односно до повратка са 

породиљског одсуства
УСЛОВИ: Општи услови: прописани чланом 24 став 1 
Закона о раду и услови из члана 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/17), односно кандидат мора да има одговарајуће високо 
образовање стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије), и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука (мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предме-
та); на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; држављанство РС, 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са ЕСПБ, знање српског језика; да лице 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 за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање и да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима. 

Посебни услови за радно место 1 - економска група 
предмета: дипломирани економиста; дипломирани еконо-
миста смера финансијски, банкарски и берзански менаџмент 
и мастер економиста, претходно завршене основне академске 
и мастер студије у области економије.

Посебни услови за радно место 2 - математика и рачу-
нарство и информатика: професор математике; дипло-
мирани информатичар; дипломирани математичар за рачу-
нарство и информатику и мастер математичар. Лице које је 
завршило основне студије у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, мора имати савладан програм рачунар-
ства и информатике у трајању од најмање четири семестра. 
Лица која су стекла академско звање мастер, морају имати, 
у оквиру завршених основних академских студија, положено 
најмање пет информатичких предмета (од тога најмање један 
из области Програмирање и најмање један из области Објект-
но оријентисано програмирање) и најмање три предмета из 
области Математика.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају школи, и то: кратку биографију - CV, 
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми за 
оне који су дипломирали пре 10. септембра 2005. године; 
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми 
или уверења о положеним испитима и просечној оцени и 
оверену фотокопију додатка дипломе за оне који су дипло-
мирали после 10. септембра 2005. године; оверену фото-
копију дипломе или уверења о стеченом звању мастер, 
доказ да су стекли образовање из психолошких, педагош-

Наука и образовање
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ких и методичких дисциплина на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, 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, оверену фотокопију 
уверења о стеченој лиценци (уколико је поседују), извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фото-
копија), уверење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија), уверење да нису правоснажном пресудом 
осуђивани за кривично дело утврђено чланом 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (наведено у општим условима конкурса), уверење о 
знању српског језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад (осим кандидата који су одговарајуће образо-
вање стекли на српском језику). Пријаве се достављају на 
наведену адресу школе, са назнаком „За конкурс”.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ 

11000 Београд, Ђушина 7
тел. 011/3219-100

Асистент за ужу научну област 
Историјска геологија

на одређено време од три године
УСЛОВИ: У звање асистента бира се студент одговарајућих 
докторских студија који је сваки од претходних степена 
студија завршио са просечном оценом најмање 08,00 или 
кандидат који има академски назив магистра наука коме је 
прихваћена тема докторске дисертације. Наведени услови 
утврђени су одредбама члана 84 став 1 и став 2 Закона о 
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закон и 73/2018). 

ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (биографија, списак струч-
них радова, диплома о одговарајућој стручној спреми - ове-
рена, уверење о уписаним докторским академским студија-
ма или доказ о прихваћеној теми докторске дисертације 
за кандидате магистре, извод из матичне књиге рођених 
и уверење о држављанству), доставити у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ
ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ

11000 Београд, Париска 16
тел. 011/218-1214

Сарадник у звање асистента или 
асистента са докторатом за ужу 

уметничку област Графика
на период од три године

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају лица која 
испуњавају услове прописане Законом о високом образо-
вању, Статутом Универзитета уметности, Статутом Факул-
тета и другим правним актима Универзитета и Факултета 
и имају способност за рад у настави. Кандидати уз пријаву 
прилажу и доказе о испуњености услова конкурса: овере-
ну фотокопију дипломе или уверења о дипломирању, уве-
рење да је кандидат студент докторских студија, односно 
оверену фотокопију уверења или дипломе о завршеним 
докторским уметничким студијама, биографију, библио-
графију на формулару који се може преузети у Секрета-
ријату. Кандидати су дужни да на расписан конкурс подне-
су радове на основу којих се може сагледати да ли и како 
владају материјом наставног предмета за коју конкуришу 
и то мапу са 10 оригиналних графичких листова. Пријаве 
са документацијом и радовима се подносе Факултету на 
наведену адресу, у периоду од 10 до 14 сати, у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса. Информације на тел. 
011/218-1214.

ВИСОКА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

11070 Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 152а

Професор струковних студија 
за ужу научну област Туризам и 

угоститељство
са 10% радног времена, на одређено 

време од 2 године
УСЛОВИ: Кандидат заснива радни однос у складу са чл. 74, 
75 Закона о високом образовању и према условима пред-
виђеним законом. Поред услова и докумената предвиђених 
Законом о високом образовању, кандидат је дужан да уз 
пријаву приложи и уверење да није осуђиван, копију личне 
карте, дипломе о стеченом образовању - академски назив 
доктора економских наука, лекарско уверење. Кандидат 
треба да има најмање 5 година радног искуства (пожељ-
но из менаџмента хране и пића), фотокопије насловних 
страница и страница са каталогизацијом у Народној биб-
лиотеци Републике Србије чланака са ознаком категориза-
ције часописа, познавање рада на рачунару, способност за 
наставни рад - оцена студената или процена комисије за 
избор у звање.

ГЕОЛОШКА И 
ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКА

ШКОЛА „МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ“
11000 Београд, Есад Пашина 26

тел. 011/3098-092

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће високо обра-
зовање за наставника средње стручне школе подручја 
рада Геологија, природно-математичког подручја (хидро-
метеорологија) и подручја рада Хемија, неметали и гра-
фичарство, за педагога или психолога школе; 1) 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 наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
лице из тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. 2. да има 
дозволу за рад (лиценцу) или стручни испит за наставника, 
педагога или психолога школе; 3. да има обуку и положен 
испит за директора школе, ако кандидат има; 4. најмање 
осам година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, тј. на пословима наставника, педагога или пси-
холога школе након стеченог одговарајућег образовања; 5. 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кан-
дидата (извештај просветног саветника), ако га кандидат 
има; 6. доказ о резултатима стручно-педагошког надзора 
школе и оцену спољашњег вредновања, само кандидати 
који су претходно обављали дужност директора школе; 7. 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 8. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 9. држављанство Републике Србије; 10. да зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (српски језик). Уз пријаву на конкурс (у пријави обавез-
но навести и име, презиме, адресу пребивалишта, односно 
боравишта, контакт телефон и имејл-адресу, ако је канди-
дат има), учесник конкурса подноси: биографске податке, 
односно радну биографију; оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем високом образовању за настав-
ника средње стручне школе подручја рада Геологија, при-
родно-математичког подручја (хидрометеорологија) и под-
ручја рада Хемија, неметали и графичарство, за педагога 
или психолога школе (не старија од 6 месеци); оверену 

фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу 
или стручном испиту за наставника, педагога или психоло-
га (не старија од 6 месеци); оверену фотокопију лиценце 
за директора школе, ако је кандидат има (не старија од 6 
месеци); потврду о најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, тј. на пословима 
наставника, педагога или психолога школе након стеченог 
одговарајућег образовања (оригинал); оверену фотоко-
пију документа о резултату стручно-педагошког надзора 
у раду кандидата (извештај просветног саветника), ако га 
кандидат има (не старије од 6 месеци); оверену фотоко-
пију документа о резултатима стручно-педагошког надзора 
школе и оцену спољашњег вредновања, само кандидати 
који су претходно обављали дужност директора школе (не 
старије од 6 месеци); лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 
6 месеци); доказ о неосуђиваности и о непостојању дис-
криминаторног понашања од надлежног МУП-а (оригинал 
или оверена фотокопија, не старији од 6 месеци); доказ о 
држављанству Републике Србије, тј. уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од 6 месеци); доказ о знању српског језика, осим 
ако је одговарајуће образовање стечено на српском језику 
(оригинал или оверена фотокопија, не старији од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или овере-
на фотокопија, не старије од 6 месеци); уверење надлеж-
ног суда да против кандидата није покренута истрага, нити 
подигнута оптужница (оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од 30 дана); остала документа која могу послу-
жити приликом доношења одлуке о избору. Рок за подно-
шење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити раз-
матране. Пријаве се достављају на горенаведену адресу. 
Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе, 
телефон: 309-8092.

БОР

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12

Универзитетски сарадник у звању 
сарадника у настави за ужу научну 
област Минералне и рециклажне 

технологије
на одређено време, изборни период 

од 1 године
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и 
Статутом Техничког факултета, као и Правилником о сти-
цању звања и заснивању радног односа универзитетских 
наставника и сарадника на Техничком факултету, кандидат 
треба да испуњава и следеће посебне услове за рад: VII/1 
степен стручне спреме и уписане мастер студије на сту-
дијском програму Рударско инжењерство. Остали услови 
утврђени су одредбом члана 83 Закона о високом образо-
вању („Сл. гл. РС“, бр. 88/2017) и члана 109 Статута Технич-
ког факултета у Бору, као и Правилником о стицању звања 
и заснивању радног односа универзитетских наставника и 
сарадника на Техничком факултету у Бору.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс неопходно је доставити 
доказе о испуњености услова конкурса (биографија, спи-
сак радова, копиране стране научних и стручних радова, 
диплома о одговарајућој стручној спреми, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству, потврда 
надлежног органа о непостојању сметње из члана 72 став 
4 Закона о високом образовању - сектор аналитике поли-
цијске управе МУП-а), документа у оригиналу или овереном 
препису. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању 
услова конкурса достављају се на горенаведену адресу. Рок 
за пријаву по конкурсу је 15 дана од дана објављивања.

ЧАЧАК

АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ
32000 Чачак, Цара Душана 34

тел. 032/303-404

Наставник у звању ванредни 
професор за ужу научну област 

Воћарство
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор агрономских 
наука, доктор пољопривредних наука, доктор биотехнич-
ких наука. Остали услови за избор у звање наставника 
утврђени су чланом 74 ст. 8 Закона о високом образовању 

Наука и образовање

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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(„Сл. гласник РС“, број 88/2017, 27/2018, 73/2018), Пра-
вилником о начину и поступку заснивања радног односа 
и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу и 
Статутом Агрономског факултета у Чачку. Напомена: кан-
дидат мора да испуњава општи предуслов у погледу нео-
суђиваности утврђен чланом 72 став 4 Закона о високом 
образовању и дужан је да уз пријаву на конкурс достави и 
одговарајући доказ надлежног органа (МУП-а) о неосуђи-
ваности. Пријаве кандидата који не доставе наведени доказ 
или не испуњавају овај услов, неће се узети у разматрање. 
Пријава на конкурс садржи име и презиме кандидата, 
датум и место рођења, адресу становања и број телефона, 
податке о образовању, податке о радном искуству и друго. 
Уз пријаву обавезно доставити прилоге: биографију, спи-
сак радова, оверену фотокопију дипломе о стеченој одгова-
рајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, доказ надлежног органа МУП-а о 
неосуђиваности и друго. Упутством за примену, начин дос-
тављања, попуњавања и утврђивања релевантних доку-
мената које кандидат доставља у току поступка избора у 
звање (www.kg.ac.rs - прописи-универзитетски прописи-до-
кументи и акта у области образовања и наставе), утврђена 
је обавеза кандидата, учесника конкурса, да релевантна 
документа која прилаже ради оцене испуњености општих 
услова, као и обавезних  и изборних елемената прописа-
них чланом 8 Правилника о начину и поступку заснивања 
радног односа и стицању звања наставника Универзитета 
у Крагујевцу, доставља у електронском облику (на компакт 
диску - CD-у), на начин утврђен овим упутством. Пријаве 
се подносе на горенаведену адресу. Рок за пријем прија-
ва је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ЈАГОДИНА

ОШ „СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ“
35208 Војска

тел. 035/8339-140
e-mail: osvojska@gmail. com

Наставник математике
са 88,89% радног времена, на 
одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
до повратка наставника 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 поебне услове пред-
виђене одредбама чл. 139, 140 и 144, став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 - др.) 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, 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“ број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16 11/16, 2/17, 3/17, 13/18); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију); уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од шест месеци, оригинал или оверену фотоко-
пију); 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 психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, кандидат који 
буде изабран доставља пре закључења уговора о раду. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају на горе-
наведену адресу. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови“. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаву са доказима о испуњености услова доставити на 
адресу школе. Докази о испуњености услова предвиђених 
овим огласом, ако нису оригинални него фотокопије или 
преписи, морају бити оверени у складу са Законом о ове-
равању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник 
РС“, бр. 93/2014, 22/2015). Ближе информације о конкур-
су могу се добити код секретара школе, путем телефона: 
035/8339-140.

ОШ „РАДА МИЉКОВИЋ“
35000 Јагодина, Кнеза Лазара бб

тел. 065/221-3779

Наставник разредне наставе
на одређено време, ради замене 

запосленог који се налази на 
функцији директора школе

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове про-
писане Законом о раду, као и посебне услове прописане 
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закон) и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018), 
и то: да има одговарајуће високо образовање стечено 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 
педгошких наука на основним студијама у трајању од нај-
мање 4 године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Лице које је 
стекло образовање на студијама другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, стручне области 
или области педагошких наука, мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. На осно-
ву Правилника о степену и врсти наставника и стручних 
сарадника у основној школи, наставу и друге облике обра-
зовно-васпитног рада у разредној настави може да изводи 
професор разредне наставе, професор педагогије са прет-
ходно 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. У радни однос може бити примљено лице 
под условима прописаним законом и ако има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: За наведено радно место кандидат уз пријавни 
формулар преузет са сајта Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја треба да достави: уверење о 
држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци, 
извод из матичне књиге рођених (са холограмом), оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе или уверења 
о стеченом одговарајућем образовању, доказ надлежне 
полицијске управе да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
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 да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (не старије од 6 месеци), доказ о знању српског јези-
ка на којем ће се остваривати образовно-васпитни рад у 
школи (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику), радну биографију (осим за лица 
која први пут заснивају радни однос). Лекарско уверење 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговоа о раду. Докази о испуњености услова достављају се 
у оригиналу или овереној фотокопији. Конкурс спроводи 
Конкурсна комисија коју именује директор школе. Коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у 
радни однос, у року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у 
року од осам дана упућују се на психолошку процену спо-

собности за рад са 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 
8 дана од дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са ученицима и обавља разговор са 
кандидатима са листе. Комисија доноси решење о избору 
кандидата у року од 8 дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Рок за подношење пријава на конкурс је 
осам дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати 
на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“ или пре-
дати лично. Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти код секретара школе, путем телефона: 065/2213-779. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

Обилић - Прилужје

Наставник за наставни предмет 
ликовна култура

3 часа, 18,75% радног времена, на 
одређено време до повратка раднице 
са породиљског осдсуства и одсуства 

ради неге детета, а најдуже до 
25.12.2019. године

УСЛОВИ: За пријем у радни однос за наведена радна мес-
та услови су прописани чл. 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр.88/2017) и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, стручних сарад-
ника и васпитача у стручним школама („Службени гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016- I, 
13/2016-II, 2/2017, 2/2017-II и 13/2018). Кандидати дос-
тављају и: диплому о стеченом образовању, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, лекарско 
уверење, потврду да нису осуђивани. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за 
достављање документације 15 дана од дана расписивања 
конкурса.

КРАГУЈЕВАЦ

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1

тел. 034/306-510

Наставник у звању доцент 
или ванредни професор, ужа 

Привредноправна научна област
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен докто-
ра наука из научне области за коју се бира. Остали услови 
прописани су у члану 74, а на период сагласно члану 75 
Закона о високом образовању. Пријаве на конкурс са дока-
зима о испуњености услова као и доказе из члана 72 став 4 
Закона о високом образовању, слати на горенаведену адре-
су Факултета. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

Наука и образовање

Пословни центри НСЗ
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МУЗИЧКА ШКОЛА 
„Др МИЛОЈЕ МИЛОЈЕВИЋ“
34000 Крагујевац, Кнеза Милоша 5

тел. 034/305-135

Наставник клавира/корепетитор
у основној музичкој и средњој 

музичкој школи, на одређено време 
ради замене одсутне запослене преко 

60 дана

Наставник хармоније и 
контрапункта

у средњој музичкој школи, на 
одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

Наставник клавира и корепетиције
у основној музичкој и средњој 

музичкој школи, на одређено време 
ради замене одсутне запослене преко 

60 дана

Наставник хармонике
у основној музичкој школи, на 

одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 80% 

радног времена

Наставник соло певања
у основној музичкој и средњој 

музичкој школи, на одређено време 
ради замене одсутне запослене преко 

60 дана
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова прописаних 
Законом о раду („Сл. гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/27 - Одлука УС и 113/17), треба да испуња-
вају и посебне услове прописане чланом 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, број 88/17 и 27/18 - други закони), тако да: 1) имају 
одговарајуће образовање; 2) психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3) 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њих није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) да имају држављанство 
Републике Србије; 5) да знају српски језик на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад. Одговарајуће образовање 
има лице које је стекло одговарајуће високо образовање 
предвиђено чланом 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Ближи услови у погледу степена и врсте 
образовања наставника за послове за које је конкурс рас-
писан предвиђени су: Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 18/13 и 2/17) и Правилником 
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним и уметничким школама 
у подручју рада Култура, уметност и јавно информисање 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 16/15, 11/16 и 
2/17). За обављање послова наставника на одређено вре-
ме ради замене одсутног запосленог, може конкурисати 
и лице које није стекло лиценцу, уз достављање доказа 
о образовању из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стеченом на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова (чл. 142 
Закона о основама система образовања и васпитања).

ОСТАЛО: Уз потписану пријаву на конкурс - пријавни 
формулар који се налази на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
кандидат треба да достави: краћу биографију односно свој 
CV, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању о завршеним основним и мастер студијама са дода-
таком дипломи, односно уверење о дипломирању уколико 
диплома још није издата; оверен препис или оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, односно 

испиту за лиценцу; извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија); да лице зна српски 
језик (доказ је приложена диплома о стеченом образовању, 
а уколико је диплома стечена на другом језику - оверену 
фотокопију дипломе или уверења о завршеној средњој, 
вишој или високој стручноој спреми на српском језику или 
оверену фотокопију потврде којом се доказује да је поло-
жио испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе); уверење полицијске управе да 
кандидат није осуђиван за кривична дела наведена у члану 
139 став 1 тачка 3 Закона о сновама система образовања и 
васпитања. Изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду доставља лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима. Кандидати 
који буду позвани од стране школе дужни су да приступе 
провери психофизичких способности коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања, применом стандардизо-
ваних поступака. Кандидати су дужни да у пријави наведу 
контакт телефон, како би били обавештени о поступку про-
вере психофизичких способности. Пријаве кандидата који 
не приступе провери психифизичких способности неће се 
разматрати. Документа се предају у оригиналу или у ове-
реној фотокопији, путем поште или непосредно у секрета-
ријату школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. Конкурс остаје отворен 8 дана 
од дана објављивања. Молбе са потребним документима 
слати на горенаведену адресу.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ

34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 034/500-125, 500-126

Наставник у звање доцент за 
уже научне области Немачка 

књижевност и култура и Методика 
наставе немачког језика и 

књижевности
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Услови за избор наставника у друштвено-хума-
нистичком пољу: доктор наука из научне области за коју 
се кандидат бира са најмањом просечном оценом 8 (на 
свим нивоима студија), односно најмање три године педа-
гошког искуства на високошколској установи и да кандидат 
има научне, односно стручне радове објављене у науч-
ним часописима или зборницима, са рецензијама. Обаве-
зан услов је непостојање сметње из чл. 72 ст. 4 Закона о 
високом образовању и остали општи, обавезни, изборни и 
посебни услови који су предвиђени чл. 74 и чл. 75 Закона 
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18 
- др. закон и 73/2018), Статутом Универзитета у Крагујевцу 
(бр. II-01-265/2 од 03.04.2018), Статутом Филолошко-умет-
ничког факултета у Крагујевцу (бр. 01-2801 од 17. 10.2018), 
Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/14, 13/2017 - одлука УС и 113/2017), 
Правилником о начину и поступку заснивања радног одно-
са и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу 
(бр. II -01-52 од 09.01.2017. године), Одлуком о изменама 
и допунама Правилника о начину и поступку заснивања 
радног односа и стицању звања наставника Универзитета 
у Крагујевцу (бр. III -01-305/5 од 26.04.2018) - www.kg.ac.
rs и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити на наве-
дени конкурс: пријава на конкурс, биографија и стручна 
биографија, оверене копије диплома свих нивоа студија, 
фотокопија личне карте и очитана лична карта, потврда 
надлежног органа (полицијске управе) да кандидат није 
осуђиван за кривична дела предвиђена чланом 72 став 
4 Закона о високом образовању (оригинал или оверена 
копија), потврда Комисије за обезбеђење и унапређење 
квалитета о педагошком раду (за кандидате који су у рад-
ном односу на ФИЛУМ-у), потврда о педагошком искуству 
на високошколској установи, за кандидате који се први 
пут бирају у звање наставника и заснивају радни однос на 
факултету у саставу Универзитета у Крагујевцу предвиђе-
но је јавно приступно предавање. Сву конкурсну докумен-
тацију са доказима о испуњености услова конкурса, сви 
кандидати су обавезни да доставе и у електронској фор-
ми (на компакт диску - CD-у), у складу са Упутством за 
примену, начин достављања, попуњавања и утврђивања 
релевантних докумената које кандидат доставља у току 
поступка избора у звање и Одлуком о изменама и допуна-
ма Упутства за примену, начин достављања, попуњавања 
и утврђивања релевантних докумената које кандидат дос-
тавља у току поступка избора у звање (доступно на:http://
www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). Фотокопије докумената 
морају бити оверене. Пријава кандидата уз коју није при-
ложена комплетна документација у складу са Упутством за 
приметну, начин достављања, попуњавања и утврђивања 

релевантних докумената које кандидат доставља у току 
поступка избора, тражена конкурсом као доказ о испуње-
ности услова, сматраће се некомплетном и неће се размат-
рати од стране комисије. Сва документација и радови дос-
тављају се Служби за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у 
згради Друге крагујевачке гимназије или поштом на адре-
су: Филолошко-уметнички факултет, Јована Цвијића бб, 
34000 Крагујевац. Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања конкурса.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Лицеја Кнежевине Србије 3
тел. 034/303-500

Наставник у звање доцента, за 
ужу научну област Економске 

квантитативне методе - наставни 
предмет Основи статистике

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: научни назив доктора наука из научне области 
Економске науке. Општи предуслов: кандидати морају да 
испуњавају општи предуслов у погледу неосуђиваности 
утврђен чл. 72 ст. 4 Закона о високом образовању и чл. 
135 ст. 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, који доказују 
потврдом надлежног органа (полицијске управе) да нису 
осуђивани за кривична дела прописана наведеним пропи-
сима.

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредбама Закона 
о високом образовању, Статута Универзитета у Крагујевцу, 
Правилника о начину и поступку заснивања радног односа 
и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу, 
Упутства Универзитета у Крагујевцу за примену, начин дос-
тављања, попуњавања и утврђивање релевантних докуме-
ната које кандидат доставља у току поступка избора у звање 
и Статута Економског факултета у Крагујевцу, у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз 
пријаву на конкурс потребно је доставити и: биографију; 
уверење о држављанству; извод из матичне књиге рође-
них; оверене фотокопије диплома или уверења којима се 
потврђује стручна спрема; уверење полицијске управе орга-
на да кандидат није осуђиван за кривично дело на безуслов-
ну казну затвора од најмање шест месеци; уверење суда да 
против кандидата није покренута истрага и да није подигну-
та оптужница; списак стручних и научних публикација, а за 
кандидате који су у радном односу на Економском факултету 
у Крагујевцу и резултате усвојене анкете студената. Прав-
новаљану конкурсну документацију са доказима о испуње-
ности услова конкурса кандидати су обавезни да доставе и 
у електронској форми (на компакт диску - CD). Конкурс је 
отворен 15 дана. Пријаве са документима, са назнаком „За 
конкурс“, доставити на адресу: Економски факултет, Крагује-
вац, Лицеја Кнежевине Србије 3.

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ 
КРУШЕВАЦ

37000 Крушевац, Косанчићева 4

1) Наставник у звање доцент или 
ванредни професор за ужу научну 

област Воћарство и виноградарство

2) Наставник у звање доцент за 
ужу научну област Сточарство 

(Зоотехника)

3) Наставник у звање доцент за 
ужу научну област Заштита биља 
(Фитофармација - ентомологија)

ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да 
испуњавају и услове прописане чланом 74 Закона о висо-
ком образовању („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18 
и 73/18), чланом 165 Статута Универзитета у Нишу („Глас-
ник Универзитета у Нишу”, бр. 8/17 и 6/18), чланом 5 Пра-
вилника о поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Нишу („Гласник Универ-
зитета у Нишу“, бр. 2/18 и 4/18) и услове утврђене Бли-
жим критеријумима за избор у звања наставника („Глас-
ник Универзитета у Нишу“, број 3/17, 4/18 и 5/18). Пријаве 
кандидата (образац пријаве преузима се са веб-портала 
Факултета или у Служби за студентска питања Факулте-
та) са прилозима подносе се Пољопривредном факулте-
ту у Крушевцу, Косанчићева 4, у року од 15 дана од дана 
објављивања. Уз пријаву на конкурс кандидати за избор 
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прилажу: биографију са библиографијом; извод из матичне 
књиге рођених, односно венчаних уклико је настала про-
мена презимена, оригинал или оверена копија; уверење 
надлежне полицијске управе да против њега није изречена 
правоснажна пресуда за кривична дела из члана 72 став 
4 Закона о високом образовању, оригинал, не старији од 
месец дана; фотокопије објављених радова и друге доказе 
о испуњености услова у складу са звањем за које конку-
ришу; оверене фотокопије диплома о завршеним нивоима 
студија; оверену фотокопију дипломе о стеченом научном 
називу доктора наука или оверену фотокопију уверења о 
стеченом научном називу доктора наука (у случају да кан-
дидат уверењем доказује стечено научно звање, доставља 
и потврду надлежне установе да диплома није издата). 
Кандидати прилажу и попуњен, одштампан и потписан 
образац о испуњавању услова за избор у звања наставника 
који се налази на веб-порталу Универзитета у Нишу: www.
npao.ni.ac.rs. За попуну обрасца неопходно је да канди-
дат има кориснички налог на www.npao.ni.ac.rs, а уколико 
кандидат нема кориснички налог, неопходно је да се јави 
администратору Факултета, на e-mail: savic.milos@ni.ac.rs. 
Ради благовременог отварања корисничког налога, канди-
дату се препоручује да се администратору Факултета јави 
најкасније 24 сата пре истека конкурсног рока. Сву конкур-
сну документацију доставити у писаном и у електронском 
облику, на CD-у. Непотпуне и неблаговремено достављене 
пријаве неће се узети у разматрање.

КРУШЕВАЦ

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“
37230 Александровац, Крушевачка 16

тел. 037/3552-353

Наставник српског језика
на одређено време до повратка 
радника са функције директора 

школе, за рад у издвојеном одељењу 
школе у Лаћиследу

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања у складу са 
Правилником о степену  и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи; поседовање психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима; извршена психолошка процена способности за 
рад са децом и ученицима; поседовање држављанства РС; 
знање српског језика и језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 
доказ о држављанству (уверење о држављанству, односно 
извод из матичне књиге рођених); оверен препис/фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; доказ о знању српског 
језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад 
(осим за кандидате који су одговарајуће образовање стекли 
на тим језицима); доказ о неосуђиваности и непостојању 
дискриминаторног понашања. Пријаве слати на адресу шко-
ле. Ближе информације о огласу се могу добити код секрета-
ра школе и путем телефона.

ЛЕСКОВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТАНИМИР ВЕЉКОВИЋ ЗЕЛЕ“

16205 Бојник, Стојана Љубића 2
тел. 016/821-135

Наставник хемије
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, са 
30% радног времена

УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег образовања - 
средње образовање четвртог степена стручне спреме, 
школе економског или правног смера; 2) поседовање пси-
хичке, физичке и здравствене способност за рад са децом 
и ученицима; 3) да лице није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-

на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) поседовање држављанства Републике Србије; 5) позна-
вање српског језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Докази које кандидати треба да доставе уз пријаву 
на конкурс: попуњен пријавни формулар са интернет сајта 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја (htp://
www.mpn.gov.rs); оверен препис или оверену копију дипло-
ме; оригинал/оверену копију уверења о држављанству (не 
старије од 6 месеци); оригинал/оверену копију извода из 
матичне књиге рођених; оригинал/оверену копију уверења 
о неосуђиваности (уверење из суда и полицијске управе, не 
старије од 6 месеци); доказ о познавању српског језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад (овај се доказ 
не прилаже уколико је кандидат стекао образовање на 
српском језику, а уколико га није стекао на српском језику 
дужан је да приложи доказ да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске установе 
- диплома/уверење издато на српском језику која се при-
лаже као доказ да је стекао образовање на српском јези-
ку, сматра се доказом о познавању српског језика); кратку 
биографију/CV. У пријави обавезно навести контакт теле-
фон. Доказ о о здравственој способнист за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Конкурс за пријем у рад-
ни однос спроводи конкурсна комисија и доноси решење о 
избору кандидата. Кандидати чије су пријаве благовремене 
и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и 
који испуњавају услове за оглашено радно место, а који су 
ушли у ужи избор, упућују се на психолошку процену коју 
врши врши надлежна служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованих поступака, о чему ће учесни-
ци конкурса бити обавештени на контакт телефоне које су 
навели у пријавама. Разговор са кандидатима ће обавити 
конкурсна комисија у просторијама школе, с тим што ће 
кандидати о датуму и времену бити обавештени на кон-
такт телефоне које су навели у пријавама. Неразумљиве, 
непотпуне, неблаговремене пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви тражени докази, у оригиналу или овереној 
фотокопији, биће одбачене закључком конкурсне комисије. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. У пријави обавезно навести кон-
такт телефон ради евентуалног контакта и упућивања на 
психолошку процену кандидата. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање. Биографију 
са пријавним формуларом и приложеним доказима слати 
на адресу школе или непосредно, предајом у канцеларији 
секретара школе. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и путем телефона: 016/821-
135. 

НИШ

ГИМНАЗИЈА „БОРА СТАНКОВИЋ“
18000 Ниш, Вожда Карађорђа 27

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
одговарајуће образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, 
бр. 88/17); на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије), и то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета, студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука. Лице мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета, на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; дозволу за рад/лиценцу или поло-
жен стручни испит за наставника, педагога или психолога 
гимназије. Кандидат треба и: да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 

дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, да има држављанство Репу-
блике Србије, да зна српски језик; да има обуку и поло-
жен испит за директора установе; најмање 8 година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: доказ о завршеном 
одговарајућем образовању; доказ да поседује дозволу за 
рад/лиценцу; доказ да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; доказ о 
неосуђиваности и непостојању дискриминаторног пона-
шања - уврење МУП-а, не старије од 6 месеци; доказ о 
држављанству (уверење о држављанству), не старије од 6 
месеци; доказ да зна српски језик, а кандидат који није сте-
као одговарајуће образовање на српском језику обавезан 
је да достави доказ да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе; доказ о 
положеном испиту за директора - изабрани кандидат који 
нема положен испит дужан је да га положи у року од две 
године од дана ступања на дужност; доказ о раду у области 
образовања; извод из матичне књиге рођених; доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата, 
односно извештај просветног саветника уколико кандидат 
поседује; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања (само кандидати 
који су претходно обављали дужност директора установе); 
доказ да се против кандидата не води кривични поступак - 
уверење из суда, не старије од 6 месеци; доказ привредног 
суда да против кандидата није није подигнута оптужница за 
кривична дела против привреде и правног саобраћаја, не 
старије од 6 месеци; биографија са кратким прегледом кре-
тања у служби; предлог програма рада директора школе 
за мандатни период. Документација се подноси у оргиналу 
или овереним копијама. Пријаве на конкурс се достављају 
у секретаријату школе или на горенаведену адресу, са наз-
наком „Конкурс за избор директора”. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Додатне 
информације могу се добити на тел. 018/527-621. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ЈАСТРЕБАЧКИ ПАРТИЗАНИ“

18252 Мерошина, Нишка бб

Оглас објављен 26.12.2018. године у публикацији 
„Послови“ поништава се у целости.

ПРЕХРАМБЕНО-ХЕМИЈСКА ШКОЛА
18000 Ниш, Милојка Лешјанина 23

Стручни сарадник - психолог
за 50% радног времена, на одређено 

време, ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос у школи може да буде примљено 
лице, под условима прописаним чл. 139 Закона о основама 
сиситема образовања и васпитања, и то ако: има одгова-
рајуће образовање; има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; има држављанство Републике Србије; зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад - српски језик (доказ су у обавези да доставе само 
кандидати који образовање нису стекли на српском језику).

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја (даље: Министарство), а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају школи. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана његовог објављивања. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Кандидати уз 
пријавни формулар достављају следећу документацију, у 
оригиналу или овереним фотокопијама: доказ о испуња-
вању услова у погледу одговарајућег степена и врсте обра-
зовања у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама система 

Наука и образовање
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образовања и васпитања и стечен стручни назив у складу 
са Правилником степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпита-
ча у стручним школама („Просветни гласник РС“, бр. 8/15, 
11/16, 13/16, 2/17, 13/18), извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству Републике Србије, доказ о 
неосуђиваности у смислу тачке 3 услова. Доказ из тачке 2 
услова - лекарско уверење прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, 
упућују се на психолошку процену способности за рад са 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. Након 
добијених резултата извршене психолошке процене, кон-
курсна комисија обавља разговор са кандидатима и доно-
си решење о избору. Коначно решење о избору кандидата 
оглашава се на званичној интернет страници Министар-
ства. Пријаве се подносе на горенаведену адресу.

НОВИ СА Д

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“

21460 Врбас, Палих бораца 2

Наставник разредне наставе
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник у продуженом боравку
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог до 31.08.2019. 
године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове пропи-
сане чл. 139, 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закони), као и да имају одговарајуће образовање прописа-
но 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, 13/2018); 1) одговарајуће високо 
образовање: професор разредне наставе; професор педа-
гогије са предходно завршеном педагошком академијом 
или учитељском школом; професор разредне наставе и 
енглеског језика за основну школу; мастер учитељ; дипло-
мирани учитељ - мастер; професор разредне наставе и 
ликовне културе за основну школу; 2) поседовање психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима; 3) доказ да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) поседовање држављанства Републике 
Србије; 5) познавање српског језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад у школи. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја. Уз одштампани пријавни фор-
мулар са назначеним бројем телефона и адресом, канди-
дати прилажу следећу документацију: оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о траженој врсти и степену 
стручне спреме; оригинал или оверену копију уверења о 
држављанству Републике Србије; оригинал или оверену 
копију уверења о неосуђиваности прибављено од надлеж-
не службе МУП-а. Уколико кандидат није стекао обра-
зовање на српском језику, у обавези је да достави доказ 
о положеном испиту из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе. Уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима подносе изабрани кандидати пре закључења 
уговора о раду. Рок за подношење пријаве са потребном 
докуменатацијом о испуњавању услова је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Пријеве 
се подносе на горенаведену адресу. Непотпуне и небла-
говремене пријаве се неће разматрати. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија коју именује директор школе. Канди-
дати који буду избрани у ужи избор биће упућени на пси-
холошку процену способности коју врши надлежна служба 
за запошљавање, о чему ће кандидати бити обавештени. 
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу, секре-
тар школе, телефон: 021/702-515, 705-337.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈАН КОЛАР“
21425 Селенча, Вајанског 1

Радник на одржавању објекта, 
опреме и грејања школе/домар, 

ложач
на одређено време, до повратка 

радника са боловања
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са, предвиђених Законом о раду, кандидат мора испуњава-
ти и посебне услове прописане у члану 139 Закона о осно-
вама система образовање и васпитања („Сл. гласник РС“, 
број 88/17 и 27/18). Кандидати који конкуришу за пријем на 
наведена радна места, поред општих услова за заснивање 
радног односа морају поседовати средње образовање у 
трогодишњем или четворогодишњем трајању - машинске, 
браварске, електро, столарске, водоинсталатерске или сли-
чне струке.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити следећу доку-
ментацију: доказ о одговарајућој стручној спреми; уверење 
о држављанству Републике Србије - не старије од 6 месеци; 
доказ о неосуђиваности. Изабрани кандидат доставља уве-
рење да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, такође пре закључења уго-
вора о раду. Проверу психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима врши надлежна служба за послове 
запошљавања. Рок за пријем пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „ЈОВАН ДУЧИЋ“
21131 Петроварадин, Прерадовићева 6

Наставник математике
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат за наведено радно место треба да 
испуњава услове из чл. 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017), као и Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018). 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 других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
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. Усло-
ви 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 тачке 1), 3), 4)-5) овог 
члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из ста-
ва 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Чланом 140 став 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања прописано је да 
наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које 
је стекло одговарајуће високо образовање: 1) 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 пред-
мета, (2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука, 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. Чланом 142 став 1 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, прописано је 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педа-

гошких и методичких дисциплина и шест бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова. Образовање из става 1 овог члана наставник је 
обавезан да стекне у року од једне, а највише две годи-
не од дана пријема у радни однос, као услов за пола-
гање испита за лиценцу. 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, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/2018), прописа-
ни су степен и врста образовања за извођење наставе 
и других облика образовно-васпитног рада на радном 
месту наставник математике: дипломирани математи-
чар, дипломирани математичар за теоријску математику 
и примене, дипломирани математичар за рачунарство 
и информатику, дипломирани математичар - информа-
тичар, професор математике и рачунарства, дипломи-
рани математичар за математику економије, професор 
информатике - математике, дипломирани математичар 
- астроном, дипломирани математичар - примењена 
математика, дипломирани математичар - математика 
финансија (са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани информатичар, мастер математичар, мас-
тер професор математике, мастер професор математике 
и физике, мастер професор математике и информатике, 
мастер професор физике и математике, мастер профе-
сор информатике и математике, дипломирани профе-
сор математике - мастер, дипломирани математичар 
- мастер, дипломирани инжењер математике - мастер 
(са изборним предметом Основи геометрије), дипломи-
рани математичар - професор математике, дипломира-
ни математичар - теоријска математика, дипломирани 
инжењер математике (са изборним предметом Основи 
геометрије), професор хемије - математике, професор 
географије - математике, професор физике - математи-
ке, професор биологије - математике, професор мате-
матике - теоријско усмерење, професор математике 
- теоријски смер, дипломирани математичар и инфор-
матичар, дипломирани математичар - механичар, мас-
тер професор предметне наставе. Лица која су стекла 
академско звање мастер, односно дипломирани-мастер 
треба да имају завршене основне академске студије на 
студијским програмима из области математике или при-
мењене математике (са положеним испитом из предмета 
Геометрија или Основи геометрије) или двопредметне 
наставе математике и физике, односно математике и 
информатике.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да достави: доказ да 
поседује одговарајуће образовање (оверену фотокопију 
дипломе); да је држављанин Републике Србије(уверење о 
држављанству РС, оригинал или оверена копија); 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 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 
из МУП-а, не старије од шест месеци); потврду о обра-
зовању из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стеченом на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи,у складу са Европским системом преноса бодо-
ва; доказ да зна српски језик и језик на коме 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 ове-
рена копија). Напомена: доказ да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима дос-
тавља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс неће 
бити разматране. У складу са чланом 155 став 1 и став 
2, у вези са чланом 154 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања, 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. Пријава на конкурс обавезно 
садржи податке о радном месту на које кандидат конкури-
ше и податке о кандидату (име и презиме, адреса преби-
валишта односно боравишта, контакт телефон кандида-
та, адреса електронске поште, ако је кандидат поседује). 
Пријаве са доказима доставити у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“, на горе-
наведену адресу, са назнаком „За конкурс“. Сва потребна 
обавештења можете добити од секретара школе, лично 
или на тел. 021/6433-201.

Наука и образовање
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ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛЕКСА ШАНТИЋ“

21212 Степановићево, Војводе Путника 6

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Дужност директора школе може да обавља лице 
које: има одговарајуће високо образовање за наставника 
основне школе, за педагога и психолога стечено: 1) 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 наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; лице 
које је стекло студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета; има доз-
волу за рад за наставника 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; има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има 
држављанство Републике Србије; зна српски језик и језик 
на коме остварује образовно-васпитни рад. Уколико се на 
конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим 
образовањем из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања, за директора школе 
може бити изабрано и лице које, уз испуњеност осталих 
горенаведених услова, има одговарајуће образовање из 
члана 140 став 3 истог закона за наставника основне шко-
ле, то јест високо образовање стечено на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне и специја-
листичке струковне студије), студијама у трајању од три 
године или вишим образовањем за наставника основне 
школе, дозволу за рад наставника, обуку и положен испит 
за директора школе и најмање десет година рада на посло-
вима образовања и васпитања у установи за образовање и 
васпитање, после стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: пријаву на конкурс 
са биографским подацима, односно радном биографијом; 
оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем 
високом образовању; оверену фотокопију уверења о поло-
женом испиту за лиценцу, односно стручном испиту; потвр-
ду о годинама рада у области образовања после стеченог 
одговарајућег образовања; уверење 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 оптужног 
предлога - за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примања 
или давања мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; уверење МУП-а да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела из члана 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; уверење привредног суда да није правоснажно 
осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности; 
лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (може из досијеа 
запосленог, уколико кандидат поседује). Доказ о испуње-
ности поменутог услова прибавља се пре закључења уго-
вора, када ће изабрани кандидат и доставити ново лекар-
ско уверење: уверење о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених; оверену фотокопију доказа о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај 

просветног саветника), уколико га поседује, односно пот-
писану изјаву да није имао стручно-педагошки надзор у 
раду; за кандидате који су претходно обављали дужност 
директора школе - доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора школе и оцену спољашњег вредновања; оверену 
фотокопију лиценце за директора (ако је кандидат поседу-
је); доказ о знању српског језика, уколико високо образо-
вање није стечено на српском језику (оверена фотокопија 
дипломе о стеченом средњем или вишем образовању на 
српском језику или потврда одговарајуће високошколске 
установе да је кандидат положио испит из српског језика). 
Приложене фотокопије треба да буду оверене од стране 
јавног бележника. Кандидат изабран за директора шко-
ле који нема положен испит за директора дужан је да га 
положи у року од две године од дана ступања на дуж-
ност, у складу са условима прописаним законом. Канди-
дат попуњава пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc и одштампани форму-
лар заједно са пријавом на конкурс за избор директора и 
комплетном документацијом доставља лично или поштом 
на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за избор дирек-
тора школе“. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у пуликацији „Послови“. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе, 
на телефон: 021/717-055. 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЛАБУД ПЕЈОВИЋ“

21220 Бечеј, Милоша Црњанског 72

Васпитач на мађарском језику
за рад у целодневном боравку

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да 
поседује одговарајуће више образовање у трајању од две 
године, односно одговарајуће високо образовање стечено 
на студијама првог степена (основне струковне студије, 
специјалистичке струковне студије или основне академске 
студије) у трајању од три године или на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије или специјалистичке академске студије), у складу 
са законом, на српском језику или да поседује положен 
испит из српског језика са методиком, по програму одго-
варајуће високошколске установе - васпитач; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на којем остварује васпитно-образовни рад. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: пријавни 
формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја; потписану радну биографију; очи-
тану личну карту (или фотокопију ако је лична карта без 
чипа); оригинал/оверену копију дипломе; оригинал/овере-
ну копију уверења о држављанству - не старије од 6 месе-
ци; оригинал/оверену копију уверења о неосуђиваности 
издату од стране МУП-а - не старије од 6 месеци; доказ о 
познавању српског језика (потребан је само у случају ако 
је целокупно школовање завршено на другом језику - у 
том случају потребно је предати оригинал/оверену копију 
сведочанства из основне или средње школе као доказ о 
похађању наставе из обавезног наставног предмета срп-
ски као нематерњи језик или уверење о положеном испиту 
из српског језика са методиком, по програму одговарајуће 
високошколске установе); доказ о познавању језика на 
коме се изводи образовно-васпитни рад, уколико је неоп-
ходан (потребан је само у случају да је одговарајуће више 
или високо образовање завршено на другом језику, а не на 
мађарском језику - предаје се уверење о положеном испи-
ту из мађарског језика са методиком, по програму одгова-
рајуће високошколске установе).

Васпитач на српском језику
за рад у целодневном боравку

9 извршилаца
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да 
поседује одговарајуће више образовање у трајању од две 
године, односно одговарајуће високо образовање стечено 
на студијама првог степена (основне струковне студије, 

специјалистичке струковне студије или основне академске 
студије) у трајању од три године или на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије или специјалистичке академске студије), у складу 
са законом, на српском језику или да поседује положен 
испит из српског језика са методиком, по програму одго-
варајуће високошколске установе - васпитач; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на којем остварује васпитно-образовни рад. Уз 
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: пријавни 
формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја; потписану радну биографију; очи-
тану личну карту (или фотокопију ако је лична карта без 
чипа); оригинал/оверену копију дипломе; оригинал/овере-
ну копију уверења о држављанству - не старије од 6 месе-
ци; оригинал/оверену копију уверења о неосуђиваности 
издату од стране МУП-а, не старије од 6 месеци; доказ о 
познавању српског језика (потребан је само у случају ако 
је целокупно школовање завршено на другом језику - у 
том случају потребно је предати оригинал/оверену копију 
сведочанства из основне или средње школе као доказ о 
похађању наставе из обавезног наставног предмета срп-
ски као нематерњи језик или уверење о положеном испиту 
из српског језика са методиком, по програму одговарајуће 
високошколске установе); доказ о познавању језика на 
коме се изводи образовно-васпитни рад уколико је неоп-
ходан (потребан је само у случају да је одговарајуће више 
или високо образовање завршено на другом језику, а не на 
српском језику - предаје се уверење о положеном испиту 
из српског језика са методиком, по програму одговарајуће 
високошколске установе).

ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Конкурс за 
пријем у радни однос спроводи Конкурсна комисија коју 
директор именује посебним решењем. Кандидати 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 процену способ-
ности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака, о чему ће учесници конкурса бити оба-
вештени на контакт адресе у својим пријавама. Разговор 
са кандидатима ће се обавити у просторијама ПУ „Лабуд 
Пејовић“, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити 
обавештени на контакт телефоне који су навели у својим 
пријавама. Кандидат који буде изабран, пре закључења 
уговора о раду доставља уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способност за рад са децом и ученицима. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити у секретаријату 
Предшколске установе или путем телефона: 021/6912-396. 
Пријаве се могу предати лично или поштом на горенаве-
дену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛЕТА ПРОТИЋ“

21424 Товаришево, Маршала Тита 62

Наставник физике
са 50% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутне запослене, 
до повратка са породиљског боловања

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутне запослене
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа утврђених Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-ОУС 
и 113/2017), кандидати треба да испуњавају и следеће 
услове за рад: да кандидат има одговарајуће образовање 
у складу са чл. 140 став 1, 2 и 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17 
и 27/18) и 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); да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 

Наука и образовање
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са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; држављанство РС; да зна српски језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар 
са странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, доставити следећу документацију: оверену копију 
извода из матичне књиге рођених; оверену копију дипломе 
о стеченом образовању; уверење о држављанству, не ста-
рије од 6 месеци (оргинал или оверена фотокопија); кратку 
биографију (CV); потврду о неосуђиваности правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за канди-
дата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Пријаве 
се подносе на формулару са званичног сајта Министарства 
просвете. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат, 
пре закључивања уговора о раду. Проверу психофизичких 
способности врши надлежна служба за послове запошља-
вања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране. Пријаве са документацијом подносе се лично или 
поштом, на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле, на број телефона: 021/758-006. Поднета документација 
се не враћа.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

Асистент са докторатом за ужу 
научну област Стоматологија 
(болести зуба и ендодонција)

на одређено време 3 године, пуно 
радно време (40 сати на Факултету)

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора 
наука из уже научне области из које се бира, а који је прет-
ходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом 
најмање 8. Остали услови утврђени су чланом 85 Закона о 
високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, 
Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и чланом 
34 Правилника о изборима у звања наставника, сарадника 
и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду. 

Асистент за ужу научну област 
интерна медицина (кардиологија)
на одређено време 3 године, радно 
време краће од пуног (15 сати на 

Факултету)
УСЛОВИ: студент докторских студија, са завршеним инте-
грисаним академским студијама медицине, који је прет-
ходне нивое студија завршио просечном оценом најмање 
8. Остали услови утврђени су чланом 84 Закона о високом 
образовању, Статутом Медицинског факултета у Новом 
Саду и чланом 33 Правилника о изборима у звања настав-
ника, сарадника и истраживача Медицинског факултета у 
Новом Саду. Посебан услов: кандидати који конкуришу за 
клинички предмет подносе доказ да су у радном односу у 
установи која је наставна база Факултета.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да прило-
жи: краћу биографију, фотокопију личне карте, доказе о 
испуњености услова из конкурса - оверене копије диплома, 
списак радова и публикација (у два примерка), оригинал 
или фотокопије радова и публикација, доказе о њиховом 
објављивању. Доказ о некажњавању прибавиће Медицин-
ски факултет службеним путем, осим за кандидате који 
нису рођени у Републици Србији. Пријаве са документа-
цијом подносе се Писарници Медицинског факултета Нови 
Сад, Хајдук Вељкова 3, Нови Сад, са назнаком „За конкурс“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ПАВЛЕ САВИЋ“

21000 Нови Сад, Шајкашка 34

Наставник предметне наставе - 
српски језик

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: стечено звање: професор, односно дипломирани 
филолог за српскохрватски језик и југословенску књижев-
ност; професор, односно дипломирани филолог за југословен-
ску књижевност и српскохрватски језик; професор, односно 
дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу 
књижевност; професор српског језика и српске књижевности; 
професор српскохрватског језика са јужнословенским језици-
ма; професор југословенске књижевности и српског језика; 
професор југословенске књижевности са страним језиком; 
професор српског језика и књижевности; професор српске 
књижевности и језика; професор српске књижевности и јези-
ка са општом књижевношћу; професор југословенских књи-
жевности; дипломирани филолог за књижевност и српски 
језик; дипломирани филолог за српски језик и књижевност; 
дипломирани филолог српског језика са јужнословенским 
језицима; мастер професор језика и књижевности (студијски 
програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска 
књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижев-
ност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: 
српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик 
и Српски језик и компаративна књижевност; Компаративна 
књижевност са теоријом књижевности);  мастер филолог 
(студијски програми: Српски језик; Српски језик и књижев-
ност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска 
књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска фило-
логија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Срп-
ски језик и Српски језик и компаративна књижевност); мастер 
професор књижевности и језика (србиста); мастер професор 
књижевности и језика - компаратиста; мастер професор пре-
дметне наставе. Лица која су стекла академско звање мастер 
морају имати претходно завршене основне академске студије 
на студијским програмима Српски језик и књижевност; Срп-
ска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са компа-
ратистиком; Српска филологија: српски језик и књижевност; 
Србистика. Услови у погледу образовања: одговарајуће висо-
ко образовање на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Одговарајуће образо-
вање подразумева и образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе 
у установи, у складу са европским системом преноса бодова. 
Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, канди-
дати достављају потребну докуметацију: краћу биографију, 
оверену копију дипломе, уверење из казнене евиденције 
МУП-а да нису осуђивани (не старије од шест месеци) и уве-
рење о држављанству (оригинал или оверену копију, не ста-
рију од шест месеци). 

Наставник практичне наставе - 
женски фризер

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: стечено звање: лице са стеченим високим образо-
вањем и претходно завршеном специјализацијом креатор 
женских фризура; лице са завршеним студијама на вишој 
школи, са претходно завршеном специјализацијом креатор 
женских фризура; креатор женских фризура; лице са заврше-
ним мастер академским студијама, претходно положен спе-
цијалистички, односно мајсторски испит и радним искуством 
у струци у трајању од најмање пет година; лице са заврше-
ним основним академским студијама, претходно положен спе-
цијалистички, односно мајсторски испит и радним искуством 
у струци у трајању од најмање пет година; лице са заврше-
ним основним струковним студијама, претходно положен спе-
цијалистички, односно мајсторски испит и радним искуством 
у струци у трајању од најмање пет година. Посебни услов: 
петогодошње радно искуство у струци стечено после спе-
цијалистичког, односно мајсторског испита. Уз пријавни фор-
мулар, који се преузима са интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, кандидати достављају 
потребну докуметацију: краћу биографију, оверену копију 
уверења о стеченом одговарајућем образовању, уверење из 
казнене евиденције МУП-а да није осуђивано (не старије од 
шест месеци), уверење о држављанству (оригинал или ове-
рену копију, не старију од шест месеци) и потврду као доказ 
постојања петогодишњег радног искуства.

ОСТАЛО: Општи услови: кандидати морају да имају одго-
варајуће образовање; психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђи-
вани правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њих није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да имају држављанство Републи-
ке Србије и да знају језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Доказ о знању језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад у школи се доставља само уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том језику. Кан-
дидат који има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина доставља одговарајућу потврду/
уверење високошколске установе о броју остварених бодо-
ва, односно положеним испитима из педагогије и психо-
логије, односно уверење о положеном стручном испиту/
испиту за лиценцу. Кандидат који нема образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина је обаве-
зан да га стекне у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита 
за лиценцу. Сматра се да наставник, васпитач и стручни 
сарадник који је у току студија положио испите из педа-
гогије и психологије или је положио стручни испит, однос-
но испит за лиценцу, има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина. Психолошку про-
цену способности за рад са децом у ученицима извршиће 
Национална служба за запошљавање, а доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима 
доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Рок за пријем пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити узете у разматрање.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

Наставник у звању доцента за 
ужу научну област Теорије и 

интерпретације геометријског 
простора у архитектури и урбанизму

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке доктор наука 
- архитектура, услови прописани чланом 74 Закона о висо-
ком образовању, подзаконским актима и општим актима 
Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких наука.

Наставник у звању доцента за 
ужу научну област Енергетска 
електроника, машине и погони 

и обновљиви извори електричне 
енергије

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке доктор наука 
- електротехника и рачунарство, услови прописани чланом 
74 Закона о високом образовању, подзаконским актима и 
општим актима Универзитета у Новом Саду и Факултета 
техничких наука.

Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу научну 

област Мехатроника, роботика, 
аутоматизација и интегрисани 

системи
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке доктор наука 
електротехника и рачунарства, услови прописани чланом 
74 Закона о високом образовању, подзаконским актима и 
општим актима Универзитета у Новом Саду и Факултета 
техничких наука.

Сарадник у звању асистента са 
докторатом из уметничког поља 

за ужу уметничку област Сценска 
архитектура, техника и дизајн - 

сценски дизајн
на одређено време од 3 године

Наука и образовање 
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УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке доктор умет-
ности - сценски дизајн, услови прописани чланом 85 Зако-
на о високом образовању и општим актима Универзитета у 
Новом Саду и Факултета техничких наука.

Сарадник у звању асистента са 
докторатом за ужу научну област 

Организација и технологије 
транспортних система

на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке саобраћајно 
инжењерство, услови прописани чланом 85 Закона о висо-
ком образовању и општим актима Универзитета у Новом 
Саду и Факултета техничких наука.

Сарадник у звању асистента са 
докторатом за ужу научну област 

Логистика и интермодални 
транспорт

на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке доктор наука 
- саобраћајно инжењерство, услови прописани чланом 85 
Закона о високом образовању и општим актима Универзи-
тета у Новом Саду и Факултета техничких наука.

Сарадник у звању сарадника у 
настави за ужу научну област 

Производни и услужни системи, 
организација и менаџмент

на одређено време од 1 године, са 
25% радног времена

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

ОСТАЛО: Приложити: пријаву за заснивање радног одно-
са и избор у звање (навести звање, прецизан назив уже 
области и датум објављивања конкурса); краћу биографију 
са библиографијом (списак радова); оверене фотокопије 
диплома и додатака дипломама са свих нивоима студија; 
за дипломе стечене у иностранству потребно је приложи-
ти доказ о признавању стране високошколске исправе; 
фотокопирану или очитану личну карту; потврду о оце-
ни резултата педагошког рада-мишљење студената, уко-
лико кандидат поседује педагошко искуство; потврду из 
МУП-а да кандидат није правоснажно осуђиван за кривич-
но дело против полне слободе, фалсификовања исправе 
коју издаје високошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској установи; фотокопије 
објављених научних, односно стручних радова у научним 
часописима, зборницима или саопштених на међународ-
ним или домаћим научним скуповима, односно признатих 
уметничких остварења, оригиналних стручних остварења 
(пројеката, студија, патената, оригиналних метода и сл.). 
објављених уџбеника, монографија, практикума или збир-
ки задатака, за ужу научну, уметничку, односно стручну 
област за коју се бира, доказе о руковођењу или учешћу 
у научним, односно уметничким пројектима, оствареним 
резултатима у развоју научно-наставног подмлатка на 
факултету, учешћу у завршним радовима на специјалистич-
ким, мастер и докоторским академским студијама. За избор 
у звање сарадника у настави приложити и: потврду да је 
кандидат студент мастер академских студија или специја-
листичких 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 умет-
ности и потврду да кандидат има прихваћену тему доктор-
ске дисертације, односно докторског умнетничког пројекта. 
За избор у звање: предавача, вишег предавача, професо-
ра струковних студија, професора струковних студија из 
поља уметности, доцента, доцента из поља уметности, 
ванредног професора, ванредног професора из поља умет-
ности, редовног професора и редовног професора из поља 
уметности приложити и: попуњен електронски образац: 
Реферат комисије о кандидатима за избор у звање настав-
ника-УНС_Образац_избори_кандидат_в1.4.пдф. Сајту Уни-
верзитета у Новом Саду: https://www.uns.ac.rs/index.php/
univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje. Кандидат 
исти треба да пошаље не е-mail: opstaftn@uns.ac.rs и то у 
року предвиђеном за пријаву кандидата. За сваку одредни-
цу коју кандидат испуњава неопходно је приложити доказ 
у форми одлуке, решења, потврде и сл. За чланство у удру-
жењима, одборима, органима управљања и сл., неопходно 
је доставити потврду надлежних институција или навести 
линк са сајта институције на ком се јасно види кандидатово 
учешће у раду. За чланство у комисијама за изборе у звања, 

неопходно је доставити решење о именовању комисије. За 
учешће у програмским и организационим одборима скупо-
ва, неопходно је доставити потврду о учешћу или навести 
линк са сајта институције на ком се јасно види кандида-
тово учешће у раду. Као доказе о цитираности обавезно 
је доставити потврду Матице српске, поред које кандидат 
може доставити и друге доказе (научне радове у којима се 
види цитираност, одштампану листу цитата са Scopus-а и 
сл.). Ако је научни рад који представља услов за избор у 
звање наставника у штампи, неопходно је да аутор при-
ложи потврду уредништва часописа са подацима о нази-
ву чланка, ауторима и завршеном процесу рецензирања. 
Пријаве слати на горенаведену адресу за сваки конкурс за 
стицање звања и заснивање радног односа, посебно. Коми-
сија ће разматрати само благовремене и потпуне пријаве. 
Одлука о избору у звање ступа на снагу почев од дана сту-
пања на снагу уговора о раду. Рок за пријаву кандидата на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања.

ПИРОТ

СРЕДЊА ШКОЛА БАБУШНИЦА
18330 Бабушница, Омладинских бригада бб

тел. 010/385-026

Наставник грађанског васпитања
са 20% радног времена (10% у 

одељењу првог и другог разреда, 
смер општи тип гимназије и 10% 
у одељењима трећег и четвртог 

разреда, подручје рада Машинство и 
обрада метала), на одређено време 
ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, до повратка 
запосленог са боловања

Васпитач у школи са домом ученика
са 44,22% радног времена, на 

одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, до 

повратка запосленог са боловања

Наставник географије
са 50% радног времена (30% у 

одељењу општег типа гимназије 
и 20% у одељењу подручје рада 

Машинство и обрада метала), 
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
до повратка запосленог са функције 

директора школе

Васпитач у школи са домом ученика
са 15% радног времена, на одређено 

време, ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, до 

повратка запосленог са функције 
директора школе

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, број 88/17), и то да: а) има одгова-
рајуће високо образовање у складу са чланом 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, број 88/17, 27/2018 - др. закони), односно одго-
варајуће високо образовање стечено: 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, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука (ово лице мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета); 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
гимназији („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017 и 13/2018): за наставни-
ка грађанског васпитања - лице које испуњава услове за 
наставника гимназије, лице које испуњава услове за струч-
ног сарадника гимназије. Наведена лица могу да изводе 
наставу уколико су, у складу са прописом којим се уређује 

стално стручно усавршавање и стицање звања наставника, 
васпитача и стручних сарадника, савладала програм обуке 
за извођење наставе из предмета грађанско васпитање за 
одговарајући разред, односно која су претходно завршила 
неке од следећих програма: Обука за наставника грађан-
ског васпитања; Интерактивна обука/тимски рад; Умеће 
одрастања; Умеће комуникације; Активна настава кроз 
учење; Едукација за ненасиље; Речи су прозори и зидови; 
Чувари осмеха; Учионица добре воље; ултура критичког 
мишљења; Буквар дечијих права; Дебатни клуб; Безбедно 
дете; Злостављање и занемаривање деце; Здраво да сте 
или која имају завршен специјалистички курс за наставни-
ке грађанског васпитања на одговарајућој високошколској 
установи; за наставника Географије - професор географије, 
дипломирани географ, дипломирани географ - просторни 
планер, дипломирани професор географије - мастер, мас-
тер географ, мастер професор географије, дипломирани 
географ - мастер. Лица која су стекла академско звање 
мастер морају имати претходно завршене основне ака-
демске студије студијског програма: географија, дипло-
мирани географ, професор географије; за васпитача у 
школи са домом ученика - лице које испуњава услове за 
наставника средње школе, и шравилником о степену и 
врсти образовања наставника из општеобразовних пред-
мета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 8/2015, 
11/2016, 13/2016-I, 13/2016-II, 2/2017-I, 2/2017-II, 13/2018): 
за наставника грађанског васпитања - лице које испуња-
ва услове за наставника одговарајуће стручне школе, лице 
које испуњава услове за стручног сарадника стручне шко-
ле, дипломирани етнолог, етнолог - антрополог, професор 
одбране и заштите. Наведена лица могу да изводе наставу 
уколико су, у складу са прописом којим се уређује стално 
стручно усавршавање и стицање звања наставника, вас-
питача и стручних сарадника, савладала програм обуке 
за извођење наставе из предмета грађанско васпитање за 
одговарајући разред, односно која су претходно завршила 
неке од следећих програма: Обука за наставника грађан-
ског васпитања; Интерактивна обука/тимски рад; Умеће 
одрастања; Умеће комуникације; Активна настава кроз 
учење; Едукација за ненасиље; Речи су прозори и зидови; 
Чувари осмеха; Учионица добре воље; ултура критичког 
мишљења; Буквар дечијих права; Дебатни клуб; Безбедно 
дете; Злостављање и занемаривање деце; Здраво да сте; 
или која имају завршен специјалистички курс за наставни-
ке грађанског васпитања на одговарајућој високошколској 
установи; за наставника географије - професор географије, 
дипломирани географ, професор историје - географије, 
дипломирани географ - просторни планер, дипломирани 
професор географије - мастер, дипломирани географ - мас-
тер, мастер географ, мастер професор географије, мастер 
професор географије и информатике, мастер професор 
биологије и географије. Лице које је стекло академско 
звање мастер мора имати претходно завршене основне 
академске студије на студијском програму: географија; 
дипломирани географ; професор географије; двопредмет-
не студије биологије и географије, односно географије и 
информатике; за васпитача у школи са домом ученика - 
лице које испуњава услове за наставника средње школе. 
б) има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; в) 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 родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; г) има држављанство Републике Србије; д) зна 
српски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја Републике Србије, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају установи. андидат уз пријавни фор-
мулар прилаже: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; кандидат који је стекао одгова-
рајуће високо образовање по прописима који уређују висо-
ко образовање од 10. септембра 2005. године доставља и 
оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама првог 
степена; за наставника грађанског васпитања доставља се 
и оверена фотокопија доказа о савладаном одговарајућем 
програму за наставника грађанског васпитања, оригинал 
уверења или потврде да лице 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 родоскрвнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
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родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање - издаје надлежна полицијска управа, 
уверења о држављанству (не старије од 6 месеци), доказ 
одговарајуће високошколске установе о познавању српског 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад, уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српском језику 
(оригинал или оверена фотокопија), потписану краћу био-
графију, извод из матичне књиге рођених (оверена фото-
копија). Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року 
од 8 дана биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавање применом стандардизо-
ваних поступака. Кандидат који буде изабран, пре закљу-
чења уговора о раду дужан је да достави уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способност за рад са децом 
и ученицима (не старије од 6 месеци). Пријавни формулар 
са потребном документацијом подноси се у затвореној 
коверти, непосредно или поштом на горенаведену адресу, 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, са назна-
ком: „За конкурс за пријем у радни однос“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Телефон 
за контакт: 010/385-026.

ПОЖАРEВАЦ

ОШ „БРАТСТВО - ЈЕДИНСТВО“
36313 Дуга Пољана, Дуга Пољана

тел. 020/5375-012

Наставник географије
са 40% радног времена, у матичној 
школи у Дугој Пољани, на одређено 

време до повратка радника са 
функције

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених Законом о раду („Сл. гласник РС“, број 24/05, 
61/05, 54/96, 32/13, 75/2014 и 13/2017), кандидат треба да 
испуњава и услове утврђене чл. 139, 140, 141, 142 и 143 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, 88/17 - даље: Закон), да поседује одговарајуће 
образовање - мастер географ, да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утрврђена у члану 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама образовања и васпитања, да 
има држављанство Републике Србије. Кандидат је дужан 
да достави: пријаву са основним подацима о себи, радну 
биографију (осим за лица која први пут заснивају радни 
однос) и следеће доказе (оригинале или оверене фото-
копије, не старије од 6 месеци): диплому или уверење о 
стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, уверење о неосуђиваности и 
о непостојању дискриминаторног понашања - прибавља 
школа. Лекарско уверење доставиће изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Пријаве се могу предати 
поштом или непосредно на адресу школе. Непотпуне или 
неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“.

ПРИЈЕПОЉЕ

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„МИША ЦВИЈОВИЋ“
31300 Пријепоље

Оглас објављен 15.03.2017. године у публикацији 
„Послови“, за пријем административног радника, 
поништава се у целости.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
ПРИЈЕПОЉЕ
31300 Пријепоље

Санџачких бригада 2
тел. 033/712-860

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: за директора школе може да буде изабрано лице 
које испуњава услове прописане чл. 122, 123 став 14 и 15, 
139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС“ број 88/17) и усло-
ве из Правилника о ближим условима за избор директора 
установе образовања („Службени гласник РС“, број 108/15) 
и то: 1) да има одговарајуће образовање за наставника 
основне школе, за педагога или психолога школе стечено: 

1) на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад; 6) да има дозволу за рад наставника, вас-
питача и стручног сарадника; 7) да има најмање осам годи-
на рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 8) да има поло-
жен испит за директора установе; 9) да кандидат није пра-
воснажно осуђиван за привредни преступ у вршењу раније 
дужности; 10) да није покренут кривични поступак доно-
шењем наредбе за спровођење истраге, потврђивањем 
оптужнице којој није претходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре доношења оптужног 
предлога за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање и 
давање мита, и друга кривична дела против службене дуж-
ности, за кривично дело 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.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да 
приложи: оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем високом образовању; лекарско уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима (не старије од 6 месеци); оригинал/оверену 
фотокопију уверења Министарства унутрашњих послова 
да није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кри-
вична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања (не старије од 6 месеци); 
оригинал/оверену фотокопију уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци); доказ о знању српског језика, 
на којем се остварује образовно-васпитни рад, доставља 
само кандидат који одговарајуће образовање није стекао 
на српском језику; оверену фотокопију документа о поло-
женом испиту за лиценцу, односно стручном испиту; ориги-
нал/оверену фотокопију потврде о радном стажу, најмање 
8 година рада у области образовања и васпитања, после 
стеченог одговарајућег образовања (издату по објављи-
вању конкурса); оригинал/оверену фотокопију уверења о 
положеном испиту за директора (пријава ће се сматрати 
потпуном уколико кандидат нема положен испит за дирек-
тора школе, али је изабрани кандидат дужан да га положи 
у року од 2 године од дана ступања на дужност); ориги-
нал/оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених 
(не старије од 6 месеци); оригинал/оверену фотокопију 
уверења надлежног привредног суда да кандидат није 
правоснажно осуђиван за привредни преступ у вршењу 
раније дужности (не старије од 6 месеци); оригинал/ове-
рену фотокопију уверења надлежног суда да против кан-
дидата није покренут кривични поступак доношењем 
наредбе за спровођење истраге, потврђивањем оптужнице 
којој није претходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре подношења оптужног предлога 
за наведена кривична дела (не старије од 6 месеци); доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника) ако га поседује, а уколико 
је кандидат претходно обављао функцију директора шко-
ле и доказ о резултату стручно-педагошког надзора шко-
ле и оцену спољашњег вредновања; пријаву на конкурс, 
са радном биографијом и прегледом кретања у служби и 
стручним усавршавањем, план и програм рада директора 
школе. Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом, доставља на горе-
наведену адресу, у затвореној коверти са назнаком: „Кон-
курс за избор директора школе“, лично или путем поште. 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти код секретара школе, на телефон: 033/712-860.

ОШ „БРАТСТВО - ЈЕДИНСТВО“
Д. Пољана

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег висо-
ког образовања из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања, то јест високо обра-
зовање стечено: 1) на студијама другог степена - мастер 
академске студије, мастер струковне студије или специја-
листичке академске студије (студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука - у ком случају 
је неопходна завршеност студија првог степена из нау-
чне, 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. годи-
не), за наставника основне школе, педагога или психолога; 
поседовање дозволе за рад (лиценце) наставника, васпи-
тача и стручног сарадника; поседовање лиценце за дирек-
тора 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 здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима; поседовање 
држављанства Републике Србије; знање српског језика и 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; неос-
уђиваност 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; најмање 
осам година рада на пословима образовања и васпитања у 
установи за образовање и васпитање, након стеченог одго-
варајућег образовања. Уколико се на конкурс не пријави 
ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања, за директора школе може бити изабрано и лице 
које, уз испуњеност осталих горенаведених услова, има 
одговарајуће образовање из члана 140 став 3 истог зако-
на, то јест високо образовање стечено на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне и специја-
листичке 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. 

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс 
кандидати треба да приложе: доказ о држављанству (уве-
рење о држављанству, односно извод из матичне 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 испиту; потврду о радном 
искуству; доказ о неосуђиваности и о непостојању дискри-
минаторног понашања; доказ о резултатима стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања 
(само кандидати који су претходно обављали дужност 
директора установе); оверен 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 доби-
ти код секретара школе.

Наука и образовање
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ПРОКУПЉЕ

ГИМНАЗИЈА
18400 Прокупље, Ратка Павловића 20

тел. 027/321-110

Наставник ликовне културе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог дуже од 60 дана, 
за 32 сата недељно

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове пропи-
сане одредбама чл. 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији. Поред пријаве на конкурс канди-
дати достављају: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, извод МК рођених и уверење о држављан-
ству, уверење о неосуђиваности, а уверење о здравственој 
и психофизичкој способности за рад са децом и ученицима 
школа ће тражити од изабраног кандидата. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаве достављати искључиво поштом на горенаведену 
адресу, са назнаком „За конкурс“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОДИЈЕ СТОЈАНОВИЋ ТАТКО“

18400 Прокупље, Ратка Павловића 43
тел. 027/321-698

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове према чл. 
122, 139 и 140, 143 став 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 88/2017). 
Кандидат треба да има одговарајуће образовање стечено 
на студијама другог степена (мастер академске студије из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета, студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне и мултидисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука од најмање 4 године, по прописима); да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да има држављанство РС; да није 
осуђиван и да се против њега не води кривични поступак; 
да има најмање 8 година рада у образовању након стече-
ног стручног образовања и положен испит за директора.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити документа у овереним 
фотокопијама, не старијим од 6 месеци. Рок за пријаву је 15 
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са назна-
ком: „Пријава на конкурс - не отварати“, слати на горенаве-
дену адресу или доставити лично.

СМЕДЕРЕВО

ОШ „ИВО АНДРИЋ“
11311 Радинац, Спасоја Пејановића бб

тел. 026/701-078

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 
да поседују одговарајуће образовање прописано чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закон) и чл. 
3 ст. 1 тач. 3 ал. 1) Правилника 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); да 
испуњавају остале услове прописане чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на 
конкурс кандидати треба да приложе: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, оригинал или оверену 
фотокопију уверења (не старије од 6 месеци) полицијске 
управе да лице није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 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 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; 
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месеци); доказ о 
знању српског језика на којем се остварује образовно-вас-
питни рад (односи се на кандидате који нису образовање 
стекли на српском језику). Уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
изабрани кандидат подноси пре закључења уговора о раду. 
Рок за пријаву на оглас је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Пријава се подноси на формулару 
за пријаву на конкурс, који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање.

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“
11322 Скобаљ, Маршала Тита 109

тел. 026/4791-203

Наставник физике
са 30% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног 
запосленог

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, 
кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139, 140 
и 142 Закона о основама система образовања и васпитања: 
да има одговарајуће образовање, у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпитања и Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије, да зна 
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад; обавезно је образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете (део „Ново на 
сајту“), а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом, достављају установи. Потпуном 
пријавом сматра се својеручно потписана пријава која садр-
жи: попуњен пријавни формулар (Формулар за пријаву на 
конкурс), актуелни број фиксног или мобилног телефона и 
тачну адресу пребивалишта, уверење о држављанству Репу-
блике Србије, не старије од 6 месеци (може и оверен препис/
фотокопија); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених или ове-
рен препис/фотокопију, доказ о неосуђиваности (уверење из 
МУП-а), уверење (потврду) високошколске установе да има 
образовање из члана 140. ЗОСОВ-а из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. 
Кандидат који је у току студија положио испите из педаго-
гије, психологије и методике или има положен стручни испит 
или испит за лиценцу, сматра се да има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова, али о томе мора да пружи одговарајући 
доказ. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Напомена: документација се 
не враћа кандидатима који доставе пријаве. Кандидати који 
су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Лекарско уверење 
доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Пријаве се достављају непосредно или путем поште на 
адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
11300 Смедерево, 16. октобра бб

тел. 026/641-290

Наставник грађанског васпитања
са 50% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

Психолог
са 50% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане 
чланом 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања и дужни су да уз пријаву на конкурс доставе прав-
новаљане доказе (у оригиналу или оверене фотокопије) о 
испуњавању следећих услова: одговарајуће образовање, 
држављанство Републике Србије, да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање. 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. Попунити пријавни формулар који се може 
скинути са званичне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја и доставити са осталом 
документацијом. Рок за достављање молби је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у листу „Послови“, на горенаведену 
адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и преко телефона: 026/641-290.

СРЕДЊА ШКОЛА
„ЖИКИЦА ДАМЊАНОВИЋ“
Смедеревска Паланка, Главашева 81

1) Наставник хемије
на одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана, до 
повратка запослене, са 30% норме 

2) Наставник географије
на одређено време до повратка 
радника са функције директора 

школе, са 35% норме

3) Наставник здравствене неге
на одређено време до повратка 

радника са одсуства са рада ради неге 
детета, са пуним радним временом 

(вежбе и блок настава из предмета у 
подручју рада Здравство и социјална 

заштита)

Услов за радно место 3: виша медицинска сестра - тех-
ничар и др. по Правилнику о врсти и степену образовања у 
подручју рада Здравство и социјална заштита. Лице такође 
треба да има претходно стечено образовање у подручју 
рада Здравство и социјална заштита за образовни профил 
педијатријска сестра - техничар.

УСЛОВИ за сва радна места: 1) да лице има одговарајуће 
образовање (у складу са чл. 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања); 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад.

Наука и образовање
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ОСТАЛО: Уз пријавни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, потребно 
је да кандидат достави: оверен препис или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ о 
држављанству Републике Србије (уверење о држављанству 
или извод из матичне књиге рођених), доказ о неосуђиваности, 
доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли 
на језику на којем се остварује образовно-васпитни рад). Доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, доставља се пре закључења уго-
вора о раду. Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“ НСЗ. Приложе-
на конкурсна документација се по завршетку конкурса не враћа. 
Пријаве на конкурс се могу послати поштом на адресу школе 
или предати лично у секретаријату школе. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Додатне 
информације се могу добити на телефон школе: 026/310-237.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂОРЂЕ ЈОВАНОВИЋ“

11407 Селевац, Смедеревска Паланка
тел. 026/371-090

Наставник математике
на одређено време до повратка 

запосленог одсутног преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа из 
чл. 24 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13 и 75/14), кандидат треба да испуњава и услове у складу 
са чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/17) и да има стечено образовање у 
складу са Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сардника у основној школи („Службени глас-
ник РС - Просветних гласник“, број 11/2012, 15/2013, 2/2016 и 
10/2016), предвиђено за наставника математике. Уз пријаву 
на конкурс доставити: оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, уверење о 
држављанству не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге 
рођених, доказ о неосуђиваности правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кан-
дидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (уверење из казнене евиденције СУП-а); доказ о 
испуњености услова из члана 139 став 1 тачка 5 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања - да кандидат зна срп-
ски језик (само за кандидате који образовање нису стекли на 
српском језику), пријаву на конкурс са кратком биографијом; 
попуњен образац пријаве који је прописан од стране Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја и налази се на сајту 
Министарства. Копије морају бити оверене, овера не сме бити 
старија од 6 месеци. Лекарско уверење се доставља по конач-
ности одлуке о избору кандидата, а пре потписивања уговора о 
раду. Рок за пријављивање је 8 дана. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве са потребним 
документима слати на адресу: Основна школа „Ђорђе Јовано-
вић“ Селевац, 11407 Селевац. Сва обавештења могу се добити 
на телефон: 026/371-090.

СОМБОР

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОБРОСАВ РАДОСАВЉЕВИЋ 

НАРОД“
22202 Мачванска Митровица, Мачвански кеј 29

тел. 022/610-321
e-mail: osdrnmm@hotmail.com

www.osdrnarod.edu.rs

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: директор установе може да буде лице које испуњава 
услове прописане чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона, 
односно треба да испуњава следеће услове: да има одгова-
рајуће образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона за настав-
ника основне школе, за педагога и психолога школе стечено: 
на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: 
студије другог степена из научне, односно стручне области за 

одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдициплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука, при чему 
мора да има завршене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета; на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; да има дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника, да има обуку и положен испит 
за директора установе; да има најмање 8 година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања, да не постоје законске сметње из 
члана 139 став 1 тачка 3 Закона (да није осуђивано правнос-
нажном 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 родос-
крнављење, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање); да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Изузет-
но, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одгова-
рајућим образовањем из члана 140 ставови 1 и 2 овог Закона, 
дужност директора основне школе може да обавља лице које 
има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања за наставника те 
врсте школе, дозволу за рад наставника и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора школе и најмање десет 
година рада у школи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања. Пријава на конкурс 
уз остале податке обавезно треба да садржи: име и презиме, 
адресу, број телефона и потпис кандидата. Уз пријаву на кон-
курс кандидати треба да приложе следећа документа: оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, оверену фото-
копију доказа о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу, оверену фотокопију или оригинал потврде о дужини 
рада у установи на пословима образовања и васпитања после 
стеченог образовања, оверену фотокопију или оригинал дока-
за да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (не старије од 6 месеци) - овај доказ се 
прибавља пре закључења уговора о раду; уверење да нису 
осуђивани за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона 
(извод из казнене евиденције, издато од ПУ по објављивању 
конкурса); уверење привредног суда да кандидат за директора 
није осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ у 
вршењу раније дужности (издат након објављивања конкурса); 
уверење надлежног суда да против кандидата није покренут 
кривични поступак доношењем наредбе за спровођење истра-
ге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага 
или доношењем решења о одређивању притвора пре подно-
шења оптужног предлога за наведена кривична дела (издат 
по објављивању конкурса); оверену фотокопију или оригинал 
држављанства Републике Србије (не старије од шест месеци), 
доказ да кандидат зна српски језик на коме се изводи образов-
но-васпитни рад (само кандидат који образовање није стекао 
на српском језику - кандидат доставља уверење одговарајуће 
високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија) 
којима се доказује познавање српског језика). Доказ о резулта-
тима стручно-педагошког надзора школе (извештај просветног 
инспектора, уколико га има - фотокопија) и оцену спољашњег 
вредновања за кандидата који је претходно обављао дужност 
директора школе - фотокопија; преглед кретања у служби са 
биографским подацима. извод из МКР за кандидате који су 
променили презиме, односно име после издавања дипломе. 
Кандидат је дужан да попуни пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, који у штампаној форми доставља школи, уз 
пријаву. Мандат директора тече од дана ступања на дужност. 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови“. Наведена документа се не враћају по 
завршетку конкурса. Особа за контакт: секретар школе Миле-
на Прерад, број телефона: 022/610-321. Пријаве са документа-
цијом слати или донети лично на адресу школе, са назнаком: 
„За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

22400 Рума, Партизанска бб
тел./факс: 022/478-408

Наставник основа економије
са 20% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, до 

повратка запосленог са функције 
директора школе

Наставник пословне економије
са 10% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, до 

повратка запосленог са функције 
директора школе

Наставник осигурања
са 10% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, до 

повратка запосленог са функције 
директора школе

Наставник монетарне економије и 
банкарства

са 10% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, до 

повратка запосленог са функције 
директора школе

Наставник статистике
са 20% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, до 

повратка запосленог са функције 
директора школе

Наставник предузетништва
са 10% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, до 

повратка запосленог са функције 
директора школе

Наставник савремене пословне 
кореспонденције

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

повратка запосленог са функције 
директора школе

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, сагласно чл. 139 и 
140 Закона, следеће услове: 1) да има одговарајуће обра-
зовање прописано Законом, као и Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју рада Еконо-
мија, право и администрација („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 16/2015, 11/2016 и 2/2017); 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има 
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик, јер 
се на њему остварује образовно-васпитни рад. Ови услови 
се доказују приликом пријема у радни однос и проверавају 
се током рада. Доказ о испуњности услова из тачке 2 при-
бавља се пре закључења уговора о раду.

Наука и образовање

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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ОСТАЛО: Кандидати су дужни да поднесу уз пријаву на 
конкурс: попуњен формулар за пријаву на конкурс за 
пријем у радни однос у установи образовања и васпитања 
(доступан на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја), оверену фото-
копују дипломе о стеченом високом образовању или уве-
рења о стеченом високом образовању, ако диплома није 
уречена, у складу са чланом 140 Закона, уверење о неос-
уђиваности (оригинал или оверену фотокопију, не старије 
од 30 дана), уверење о држављанству (оригинал или ове-
рену фотокопију, не старије од 6 месеци), извод из матич-
не књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију, не 
старије од 6 месеци), оверену копију доказа да зна српски 
језик (оверена копија дипломе о завршеној средњој школи, 
вишој школи или факултету на српском језику или уверење 
о положеном испиту из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе). Лекарско уверење о 
поседовању психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења 
уговора о раду (доставити ново лекарско уверење). Напо-
мена: све фотокопије које се подносе уз пријаву на конкурс 
морају бити оверене од стране јавног бележника - нотара. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији Националне службе за запошљавање 
„Послови“. Пријаве поднете по истеку овог рока су неблаго-
времене и као такве неће бити узимане у разматрање. Кон-
курс за пријем у радни однос спроводи Конкурсна комисија 
коју именује директор школе. Кандидати чије су пријаве 
благовремене, потпуне и уз које су приложени сви дока-
зи и који испуњавају услове конкурса, а који су изабрани у 
ужи избор, упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за запошљавање применом стандардизованих поступака, о 
чему ће кандидати бити обавештени на бројеве телефона 
које које су навели у својим пријавама. Разговор са канди-
датима ће се обавити у просторијама школе, с тим што ће 
кандидати о датуму и времену бити обавештени на контакт 
адресе које су навели у својим пријавама. Пријаве слати 
лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком 
„Конкурс за пријем у радни однос“. Информације о конкур-
су могу се добити телефоном на број 022/478-408.

ШОСО „АНТОН СКАЛА“
22300 Стара Пазова, Карађорђева 12

тел. 022/310-026

Дефектолог наставник
у комбинованом одељењу од четири 

разреда у посебним условима, 
на одређено време до повратка 

запослене са боловања
УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 и др. 
закон), као и у складу са Правилником 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 и 3/17), Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама за ученике лако ментално ометене у развоју 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 1/95, 24/2004, 
10/2009 и 2/2012), Правилником о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама („Сл. гласник - Просветни гласник РС“, 
бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 
8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 
11/2008, 5/2011, 8/2011, 9/2013 и 6/2014) и да су стекли 
средње, више или високо образовање на језику на коме се 
остварује образовно-васпитни рад или су положили испит 
из тог језика по програму одговарајуће високошколске 
установе; да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним 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 и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на српском језику, кандидат доставља 
доказ одговарајуће високошколске установе надлежне за 
издавање таквих докумената о познавању језика на коме 
се изводи образовно-васпитни рад). Уз пријавни формулар 
кандидати достављају следећу документацију: кратку био-
графију, извод из матичне књиге рођених (оверену фото-

копију), уверење о држављанству РС (оверену фотокопију), 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уве-
рење из МУП-а из казнене евиденције, доказ о знању срп-
ског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад у школи (доказ се доставља само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику) и фотокопију личне 
карте. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима изабрани 
кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду. 
Докази о испуњавању услова конкурса се подносе у ори-
гиналу или овереним фотокопијама. Фотокопије које нису 
оверене од стране надлежног органа неће се узети у разма-
трање. Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са 
потребном документацијом подносе се у затвореној ковер-
ти, на адресу школе, лично или поштом, са назнаком „Кон-
курс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у обзир.

СУБОТИЦА

ОШ „СЕЧЕЊИ ИШТВАН“
24000 Суботица, Карађорђев пут 94

Наставник српског као нематерњег 
језика

на одређено време ради замене 
одсутне запослене преко 60 дана, 

до повратка запослене са функције 
директора школе, а најдуже до 

30.12.2022. године

Наставник српског као нематерњег 
језика

у првом циклусу основног образовања 
и васпитања, на одређено време ради 

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

одељењима на мађарском наставном 
језику

Наставник српског језика
на одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана, 
до повратка запослене са послова 

помоћника директора школе, а 
најдуже до 31.08.2019. године, 

са 40% радног времена, за рад у 
одељењима на српском наставном 

језику 

Наставник математике
на одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана, до 
повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради 
неге детета, за рад у одељењима на 

мађарском наставном језику

Педагог
на одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана, до 
повратка запослене са јавне функције
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено 
лице под условима прописаним чл. 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закони) и то ако: има одго-
варајуће образовање; има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; има држављанство Републике Србије, 

зна српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Услови из става 1 овог члана доказују се прили-
ком пријема у радни однос и проверавају се у току рада. 
Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1), 3)-5) овог 
члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 
1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Наставник мора да има образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова. 
Наставник који је у току студија положио испите из педаго-
гије и психологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, сматра се да има напред наведено обра-
зовање. Образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина наставник је обавезан да стекне у року 
од једне, а највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лиценцу. На основу 
члана 141 став 7 Закона о основама система образовања и 
васпитања, послове наставника и стручног сарадника може 
да обавља лице које је стекло средње, више или високо 
образовање на језику на којем се остварује образовно-вас-
питни рад или је положило испит из тог језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Српски као нема-
терњи језик: професор српског језика и књижевности у 
одељењима за националне мањине, професор српскохр-
ватског језика и југословенске књижевности за наставу у 
школама са мађарским, русинским или румунским настав-
ним језиком, дипломирани филолог (србиста - српски језик 
и лингвистика) - мастер, професор српског језика и књи-
жевности, професор српског језика и књижевности са 
општом лингвистиком, професор српске књижевности и 
језика, професор српске књижевности и језика са општом 
књижевношћу, дипломирани филолог српског језика са 
јужнословенским језицима, дипломирани филолог српске 
књижевности са јужнословенским књижевностима, профе-
сор, односно дипломирани филолог за српскохрватски 
језик и југословенску књижевност, професор, односно 
дипломирани филолог за југословенску књижевност и срп-
скохрватски језик, професор српскохрватског језика и 
опште лингвистике, професор за српскохрватски језик са 
јужнословенским језицима, професор српскохрватског јези-
ка са источним и западним словенским језицима, професор, 
односно дипломирани филолог за југословенске књижев-
ности и општу књижевност, професор југословенске књи-
жевности са страним језиком, дипломирани филолог за 
српски језик и књижевност, дипломирани филолог за књи-
жевност и српски језик; мастер филолог (студијски програ-
ми: 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), Филологија, модули: Српски језик 
и Српски језик и компаративна књижевност), мастер про-
фесор 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, модули: Српски језик и Српски 
језик и компаративна књижевност), мастер професор пре-
дметне наставе (претходно завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет). Лица из подтач. а) и б) која су стекла академско звање 
мастер морају имати претходно завршене основне академ-
ске студије на студијским програмима Српски језик и књи-
жевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и 
језик са компаратистиком; Српска филологија: српски језик 
и књижевност; Србистика. Лица из става 1 тачка 1б, подтач. 
3) - 20) овог члана у обавези су да положе испите из Мето-
дике с основама глотодидактике, Методике наставе српског 
као нематерњег језика, Методичке праксе и испит из српс-
ког језика у контакту са мађарским/словачким језиком (за 
мађарску и словачку националну мањину) или Лингвистику 
у контакту (Контактну лингвистику, Теорију језика у контак-
ту) за остале националне мањине. Лица из става 1. тачка 
1б, подтач. 3) - 20) овог члана треба да савладају обуку за 
наставу српског као нематерњег језика у трајању од 20 сати 
у организацији Завода за унапређивање образовања и вас-
питања - Центар за професионални развој запослених у 
образовању. Наставу и друге облике образовно-васпитног 
рада из предмета српски као нематерњи језик у првом 
циклусу основног образовања и васпитања могу да изводе 
лица, и то: професор српског језика и књижевности у 
одељењима за националне мањине, професор српскохр-
ватског језика и југословенске књижевности за наставу у 
школама са мађарским, русинским или румунским настав-
ним језиком, дипломирани филолог (србиста - српски језик 
и лингвистика) - мастер, професор српског језика и књи-
жевности, професор српског језика и књижевности са 
општом лингвистиком, професор српске књижевности и 
језика, професор српске књижевности и језика са општом 
књижевношћу, дипломирани филолог српског језика са 
јужнословенским језицима, дипломирани филолог српске 
књижевности са јужнословенским књижевностима, профе-
сор, односно дипломирани филолог за српскохрватски 
језик и југословенску књижевност, професор, односно 
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дипломирани филолог за југословенску књижевност и срп-
скохрватски језик, професор српскохрватског језика и 
опште лингвистике, професор за српскохрватски језик са 
јужнословенским језицима, професор српскохрватског јези-
ка са источним и западним словенским језицима, професор, 
односно дипломирани филолог за југословенске књижев-
ности и општу књижевност, професор југословенске књи-
жевности са страним језиком, дипломирани филолог за 
српски језик и књижевност, дипломирани филолог за књи-
жевност и српски језик, професор разредне наставе, мастер 
филолог (студијски програми: Српски језик и књижевност, 
Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са 
општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, 
Српска филологија (српски језик и лингвистика)), мастер 
професор језика и књижевности (студијски програми: Срп-
ски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска 
књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски 
језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик 
и лингвистика)), мастер учитељ, дипломирани учитељ-мас-
тер. Лица из става 7 тач. 19), 22) и 23) овог члана која су 
диплому стекла на језику мањина треба да поседују знање 
српског језика најмање на нивоу Ц1 (Заједничког европског 
оквира). Ниво знања Ц1 доказује се уверењем о положеном 
одговарајућем испиту на неком од учитељских/педагошких 
факултета или на катедри за српски језик одговарајућих 
факултета у Републици Србији. Лица из става 7. тач. 3)-23) 
овог члана у обавези су да положе испите из Методике с 
основама глотодидактике, Методике наставе српског као 
нематерњег језика, Методичке праксе и српског језика у 
контакту са мађарским/словачким језиком (за мађарску и 
словачку националну мањину) или Лингвистику у контакту 
(Контактну лингвистику, Теорију језика у контакту) за оста-
ле националне мањине. Српски језик: професор српског 
језика и књижевности, професор српског језика и књижев-
ности са општом лингвистиком, професор српске књижев-
ности и језика, професор српске књижевности и језика са 
општом књижевношћу, дипломирани филолог српског 
језика са јужнословенским језицима, дипломирани филолог 
српске књижевности са јужнословенским књижевностима, 
професор, односно дипломирани филолог за српскохрват-
ски језик и југословенску књижевност, професор, односно 
дипломирани филолог за југословенску књижевност и срп-
скохрватски језик, професор српскохрватског језика и 
опште лингвистике, професор за српскохрватски језик са 
јужнословенским језицима, професор српскохрватског јези-
ка са источним и западним словенским језицима, професор 
српскохрватског језика и југословенске књижевности за 
наставу у школама у којима се образовно-васпитни рад 
изводи на мађарском, односно русинском или румунском 
језику, професор, односно дипломирани филолог за југо-
словенску и општу књижевност, професор југословенске 
књижевности са страним језиком, дипломирани филолог за 
књижевност и српски језик, дипломирани филолог за срп-
ски језик и књижевност, професор српског језика и књи-
жевности у одељењима за националне мањине, професор 
српског језика и српске књижевности, дипломирани компа-
ратиста, мастер филолог (студијски програми: Српски језик 
и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књи-
жевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, 
Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и 
лингвистика), Српска књижевност и језик са компаратисти-
ком), мастер професор језика и књижевности (студијски 
програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност 
и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевно-
шћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија 
(српски језик и лингвистика), Филологија, модули: Српски 
језик и Српски језик и компаративна књижевност, Компара-
тивна књижевност са теоријом књижевности), професор 
српскохрватског језика и књижевности; мастер филолог из 
области филолошких наука, професор југословенске књи-
жевности и српског језика, мастер професор предметне 
наставе (претходно завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући предмет). 
Математика: професор математике, дипломирани матема-
тичар, дипломирани математичар за теоријску математику 
и примене, дипломирани математичар за рачунарство и 
информатику, дипломирани математичар - информатичар, 
професор математике и рачунарства, дипломирани мате-
матичар за математику економије, професор информатике 
- математике, дипломирани математичар - астроном, 
дипломирани математичар - примењена математика, 
дипломирани математичар - математика финансија (са 
изборним предметом Основи геометрије), дипломирани 
информатичар, мастер математичар, мастер професор 
математике, мастер професор математике и физике, мас-
тер професор математике и информатике, мастер профе-
сор физике и математике, мастер професор информатике и 
математике, дипломирани професор математике-мастер, 
дипломирани математичар - мастер, дипломирани 
инжењер математике - мастер (са изборним предметом 
Основи геометрије), дипломирани математичар - професор 
математике, дипломирани математичар - теоријска матема-
тика, дипломирани инжењер математике (са изборним 
предметом Основи геометрије), професор хемије - матема-
тике, професор географије - математике, професор физике 

- математике,  професор биологије - математике, професор 
математике - теоријско усмерење, професор математике - 
теоријски смер, дипломирани математичар и информати-
чар, дипломирани математичар - механичар, мастер про-
фесор предметне наставе. Лица која су стекла академско 
звање мастер, односно дипломирани-мастер треба да имају 
завршене основне академске студије на студијским програ-
мима из области математике или примењене математике 
(са положеним испитом из предмета геометрија или основи 
геометрије) или двопредметне наставе математике и физи-
ке односно математике и информатике. Школски педагог: 
професор педагогије, дипломирани педагог - општи смер 
или смер школске педагогије, дипломирани школски педа-
гог-психолог, дипломирани педагог, мастер педагог, дипло-
мирани педагог - мастер. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да прило-
жи: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању, доказ да има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова (уверење високош-
колске установе) или доказ да је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или оверену фотокопију 
положеног стручног испита или испита за лиценцу, за оне 
кандидате који то поседују, доказ да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за 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 дискрими-
наторно понашање, уверење о држављанству Републике 
Србије и доказ о знању српског језика - доказ да је положио 
испит из тог језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе, који је у обавези да достави кандидат који 
одговарајуће образовање није стекао на српском језику. 
Сви докази прилажу се у овереној фотокопији. Психолошку 
процену способности кандидата за рад са децом и ученици-
ма извршиће Национална служба за запошљавање приме-
ном стандардизованих поступака. У складу са чланом 155 
став 1 и 2 и чланом 154 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним формуларом дос-
тављају школи. Пријаве са потребном документацијом сла-
ти на адресу школе: 24000 Суботица, Карађорђев пут 94, са 
назнаком „За конкурс“. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узети у разматрање. Контакт телефон: 024/525-
799, Гордана Поњаушић, секретар школе.

УЖИЦЕ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„НЕВЕН“

31250 Бајина Башта, Вука Караџића 34
тел. 031/864-188, лок. 12

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице под 
условима прописаним законом и ако има: средње образо-
вање са звањем медицинска сестра - васпитач; има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 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 за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
има држављанство Републике Србије; да зна српски језик 
и језик на коме се остварује васпитно-образовни рад. Пот-
пуном пријавом сматра се пријава која садржи: потпуну 
личну и радну биографију са адресом и контакт телефо-
ном, диплому о стеченом образовању, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству РС, уверење да 
кандидат није осуђиван (уверење МУП-а); пријавни фор-
мулар (образац пријавног формулара кандидати преузи-
мају са сајта Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја). Кандидати подносе документа у оригиналу или 
оверене копије. Кандидати попуњавају пријавни формулар 

на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним формуларом, достављају 
установи. Пре закључења уговора о раду кандидата дос-
тавља доказ којим потврђује да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публика-
цији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Пријаве се подносе лично или путем поште, 
на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити на број телефона: 
031/864-188 лок. 12. Конкурс траје 8 дана од објављивања. 
Неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

26334 Велико Средиште, Стеријина 5
тел. 031/892-133

Наставник биологије
са 40% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног радника 

преко 60 дана
УСЛОВИ:1. Кандидат подноси пријаву на конкурс у року од 
8 дана од дана објавливања конкурса, и то на пријавном 
формулару који се преузима са званичне интернет страни-
це Министарства просвете, науке и технолошког развоја, уз 
који се доставла потребна документација, односно докази о 
испуњености услова за избор кандидата, 2. кандидат мора 
да испуњава услове из члана 139. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, и то: а) да има стечено високо 
образовање и одговарајући стручни назив за радно место 
за које конкурише, у складу са важећим Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС - Просветни глас-
ник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18; 
б) да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; в) да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; г) да има држављанство Републике 
Србије; д) да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из 
тачака 2. а), в), г) и д) достављају се уз пријаву, а доказ о 
испуњености услова из тачке 3б) ове одлуке прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Осим наведеног, кандидати 
достављају и остала документа од значаја за одлучивање, 
и то извод из матичне књиге рођених (на обрасцу са трај-
ном важношћу - фотокопија или оригинал) и краћу радну 
биографију. 3. Конкурс се објављује у публикацији „Посло-
ви” посредством Националне службе за запошљавање 
(НСЗ). 4. Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована 
решењем директора.

Наставник хемије
са 20% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1. Кандидат подноси пријаву на конкурс у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса, и то на пријавном 
формулару који се преузима са званичне интернет страни-
це Министарства просвете, науке и технолошког развоја, уз 
који се доставља потребна документација, односно дока-
зи о испуњености услова за избор кандидата, 2. кандидат 
мора да испуњава услове из члана 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања, и то: а) да има стечено 
високо образовање и одговарајући стручни назив за радно 
место за које конкурише, у складу са важећим Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Про-
светни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17 и 13/18; б) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; в) 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 злоставлање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
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међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; г) да има држављанство 
Републике Србије; д) да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова из тачке 2 а), в), г) и д) достављају се уз пријаву, а 
доказ о испуњености услова из тачке 3б) ове одлуке при-
бавља се пре заклучења уговора о раду. Осим наведеног, 
кандидати достављају и остала документа од значаја за 
одлучивање, и то: извод из матичне књиге рођених (на 
обрасцу са трајном важношћу - фотокопија или оригинал) 
и краћу радну биографију. 3. Конкурс се објављује у публи-
кацији „Послови” посредством Националне службе за запо-
шљавање (НСЗ). 4. Конкурс спроводи Конкурсна комисија 
именована решењем директора. 

ОСТАЛО: Документацију доставити Конкурсној комисији на 
адресу школе.

ВАЉЕВО

ВИСОКА ПОСЛОВНА
ШКОЛА СТРУКОВНИХ

СТУДИЈА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Вука Караџића 3а

тел. 014/224-735

Наставник страног језика за ужу 
научну област Англистика

на одређено време од пет година 
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Законом, кан-
дидати морају да испуњавају следеће посебне услове: 
завршене студије првог или другог степена (дипломске 
академске студије - мастер) на акредитованој високош-
колској установи и акредитованом студијском програму, у 
одговарајућој научној/стручној области за коју се бира, по 
прописима који уређују високо образовање од 10. септем-
бра 2005. године или магистар наука из одговарајуће нау-
чне-стручне области по пропису који је уређивао високо 
образовање пре ступања на снагу Закона о високом обра-
зовању 10.09.2005. године или завршене студије у четво-
рогодишњем трајању - VII/1 степен стручне спреме према 
прописима који су важили пре ступања на снагу Закона о 
високом образовању; ако је кандидат лице које је раније 
обављало наставни рад, позитивна оцена укупног доса-
дашњег наставног, односно педагошког рада; позитивна 
оцена доприноса развоју наставе и других делатности шко-
ле; позитивна оцена доприноса у обезбеђивању стручног, 
односно научно-наставног подмлатка; најмање три године 
радног искуства у настави са студентима у високом образо-
вању или најмање пет година радног искуства на стручним 
пословима примерено научној-стручној области за коју се 
бира; поседовање склоности и способности за наставни 
рад према одредбама овог Правилника. Уз пријаву на кон-
курс кандидати су дужни да доставе следеће доказе: радну 
биографију (CV); оверену фотокопију дипломе о заврше-
ним студијама из тачке 2 алинеја 1, 2 или 3 ове одлуке; 
извод из матичне књиге рођених; уверење о држављан-
ству; уверење да се против лица не води кривични посту-
пак; уверење да лице није осуђивано за кривично дело 
против полне слободе, фалсификовања јавне исправе 
или примања мита; доказе о изборима у наставно и науч-
но звање, ако је кандидат био биран у наставно и научно 
звање; потврду установе или друге организације о радном 
искуству; сертификате, потврде, уверења и друге исправе 
издате од научних, стручних и других надлежних организа-
ција, организатора научних и стручних скупова, организа-
тора пројеката, научних и стручних часописа, високошкол-
ских установа за сваки податак наведен у пријави који се 
односи на истраживачки, стручни и професионални допри-
нос; допринос наставној делатности; допринос стручној, 
академској и широј заједници и сарадњу са другим висо-
кошколским, односно научно-истраживачким институција-
ма у земљи и иностранству; фотокопију личне карте или 
очитану личну карту. Рок за пријављивање кандидата по 
конкурсу је 15 дана од дана објављивања у јавном гласилу, 
сагласно члану 47 став 5 Статута школе. Лице задужено за 
давање обавештења о конкурсу: Јелена Савић Којић, тел. 
014/224-735.

ВРШАЦ

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“
26343 Избиште, Исе Јовановића 5

тел. 013/893-050
e-mail: oszzizbiste@gmail.com

Наставник разредне наставе
на одређено време до окончања 

мандата директора школе
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о 
раду, кандидат треба да испуњава и услове прописане 
у чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, и то: да има одговарајуће образовање 
односно високо образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких нау-
ка; на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова (сматра 
се да наставник, васпитач и стручни сарадник који је у 
току студија положио испите из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу 
има ово образовање); звање у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Службени гласник - Просветни 
гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 
и 13/18); да је држављанин Републике Србије; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање 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; да зна српски 
језик; да има психичку, 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/фотокопији, 
следећу документацију: извод из матичне књиге рође-
них; уверење о држављанству, не старије од шест месе-
ци; диплому или уверење о стеченој стручној спреми и 
одговарајућу исправу коју издаје вискошколска установа 
као доказ да кандидат има образовање из педагошких, 
психолошких и методичких дисциплина или да је положио 
испите из педагогије и психологије и доказ да има положен 
испит за лиценцу односно стручни испит; доказ о неосуђи-
ваности правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; одштампан и попуњен пријавни 
формулар са сајта Министарства просвете; доказ о знању 
српског језика (достављају кандидати који су образовање 
стекли на другом језику); краћу радну биографију (осим 
кандидата који први пут заснивају радни однос). Проверу 
психофизичких способности за рад са децом и ученицима 
вршиће Национална служба за запошљавање пре доно-
шења одлуке о избору кандидата. Кандидат који буде био 
изабран у обавези је да пре закључења уговора о раду 
достави доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење), 
не старије од 6 месеци. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ“
26366 Велика Греда, Маршала Тита 116

тел. 013/865-333

Наставник техничког и 
информатичког образовања

са 40% радног времена, на одређено 
време до повратка одсутног 

запосленог са функције

Наставник информатике и 
рачунарства

са 20% радног времена, на одређено 
време до повратка одсутног 

запосленог са функције

Наставник географије
са 35% радног времена, на одређено 

време до повратка одсутног 
запосленог са функције

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
у чл. 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, број 88/2017 и 27/18), у даљем 
тексту: Закон. Може бити изабрано лице које има одгова-
рајуће високо образовање стечено на: 1) студијама дру-
гог степена: мастер академске студије, мастер струковне 
студије или специјалистичке академске студије (студије 
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 - у ком случају је неопходна 
завршеност студија првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета) или 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године, за 
наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога и 
психолога школе; поседовање дозволе за рад (лиценце) 
за наставника, васпитача или стручног сарадника; посе-
довање психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима; неосуђиваност 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 кандидата није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; поседовање 
држављанства Републике Србије; знање српског језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад у школи; 
уколико се на конкурс не пријави ниједан кандидат са 
одговарајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпитања, 
може да бити изабрано лице које, уз испуњеност осталих 
горенаведених услова, има одговарајуће високо образо-
вање на студијама првог степена, студијама у трајању од 
три године или више образовање.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће узети у разматрање, као и фотокопије докумената које 
нису оверене од стране надлежног органа (јавног бележни-
ка, градске или општинске управе, суда). Уз пријаву на кон-
курс кандидат треба да приложи: пријавни формулар који 
се налази на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; биографске подат-
ке, односно радну биографију; оверену фотокопију дипло-
ме о завршеном одговарајућем високом образовању; ове-
рену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту (дозволи за рад); лекарско уве-
рење (не старије од 6 месеци); уверење о некажњавању 
из МУП-а за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) 
Закона (из суда, не старије од 6 месеци); копију извода 
из матичне књиге рођених; доказ о знању српског језика 
(осим кадидата који су одговарајуће образовање стекли на 
српском језику). Пријаве доставити на горенаведену адре-
су, у затвореној коверти, са назнаком „За оглас“, лично или 
поштом. Ближе инфорације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, на телефон: 013/865-333.

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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ОСНОВНА ШКОЛА
„КОРИОЛАН ДОБАН“
26336 Куштиљ, Вршачка бб

тел. 013/883-430

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове из члана 140 ст. 1 и 2 и чла-
на139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, а у вези са чланом 122: поседовање одговарајућег 
високог образовања из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања, то јест 
високо образовање стечено: на студијама другог сте-
пена - мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије или специјалистичке академске студије (студије 
другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета); или на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године, за наставника основне 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); 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 (румунски језик); 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 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандида-
та није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; најмање осам година рада на пословима 
образовања и васпитања у установи за образовање и 
васпитање, 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 образовања и васпитања, 
за директора школе може бити изабрано и лице које, уз 
испуњеност осталих горенаведених услова, има одгова-
рајуће образовање из члана 140 став 3 истог закона, то 
јест високо образовање стечено на студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне и специја-
листичке 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 директо-
ра установе и најмање десет година рада на послови-
ма васпитања и образовања у установи, после стеченог 
одговарајућег образовања. 

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“ Нацио-
налне службе за запошљавање. Пријавни формулар 
попунити са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Формулар за кон-
курисање одштампати и заједно са осталом потребном 
документацијом доставити на адресу школе. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ 
о држављанству (уверење о држављанству и извод из 
матичне књиге рођених, не старије од 6 месеци); оверен 
препис, односно фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; доказ о знању српског језика и језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на тим језицима) - 
румунски језик; оверен препис или фотокопију документа 
о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испи-
ту; потврду о радном искуству; доказ о неосуђиваности из 
казнене евиденције Министарства унутрашњих послова, 
уверење из суда опште надлежности да се против канди-
дата не води кривични поступак, уверење о неосуђива-
ности привредног суда и о непостојању дискриминатор-
ног понашања; доказ о резултатима стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања (само 
кандидати који су претходно обављали дужност дирек-
тора установе); оверен препис или фотокопију лиценце 
за директора установе (ако је кандидат поседује); доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење 
може и старије од 6 месеци, а кандидат који уђе у ужи 
избор доставиће ново лекарско уверење пре закључења 

уговора о раду); доказе о својим стручним и организа-
ционим способностима, биографију са кратким подацима. 
Пријаву на конкурс за избор директора школе предати 
лично или поштом, препорученом пошиљком на горена-
ведену адресу, са назнаком: „За конкурс за избор дирек-
тора“.

ЗАЈЕЧАР

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
19206 Велики Извор

Наставник информатике и 
рачунарства

на одређено време ради замене 
запосленог преко 60 дана, са 10% 

радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у складу 
са чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17 и 27/2018): 1) 
да има одговарајуће образовање; 2) психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
3) да није осуђиван за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на 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) да 
има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у обзир. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
приложе: доказ о испуњености услова у погледу стру-
чне спреме; уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених; уверење о 
неосуђиваности надлежног органа унутрашњих послова. 
Кандидати преузимају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Уверење о здравственој способ-
ности кандидат подноси пре закључења уговора о раду. 
У пријави кандидат треба да наведе тачну адресу на 
којој живи, број фиксног и мобилног телефона. Прија-
ве достављати на следећу адресу: ОШ „Вук Караџић“ 
у Великом Извору (за конкурс), Изворски пут бб, 19206 
Велики Извор. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана 
од дана објављивања конкурса.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“

Оглас објављен у публикацији „Послови“ бр. 814 од 
30.01.2019. поништава се у целости.

ЗРЕЊАНИН

СРЕДЊА ШКОЛА 
23272 Нови Бечеј, Маршала Тита 5 

тел. 023/771-077

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да има: 1) одговарајуће обра-
зовање за наставника средње школе и то у оквиру под-
ручја рада: Гимназија; Економија, право и администра-
ција; Машинство и обрада метала; Електротехника; 
Текстилство и кожарство; за педагога или психолога, 
да је одговарајуће образовање стекао/ла на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или мастер струковне студије) 
по пропису који уређује високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; 2) дозволу за рад наставника или струч-
ног сарадника - лиценца; 3) обуку и положен испит за 
директора установе (изабрани кандидат који нема поло-
жен испит за директора установе, дужан је да га положи 
у року од две године од дана ступања на дужност); 4) 
најмање 8 година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; 5) да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 6) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (члан 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања - „Сл. гласник РС” број 
88/2017 и члан 7 став 4 Правилника о ближим условима 
за избор директора установа образовања и васпитања - 
„Сл. гласник РС” број 108/2015); 7) да има држављанство 
Републике Србије; 8) да зна српски језик. Осим утврђи-
вања испуњености услова за избор директора, Конкурс-
на комисија ће ценити и доказ о резултату стручно-педа-
гошког надзора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника). Уколико се на конкурс пријавило лице које 
је претходно обављало дужност директора установе, 
дужно је да достави резултате стручно-педагошког над-
зора установе и оцену спољашњег вредновања (члан 
123 став 14 Закона о основама система образовања и 
васпитања - „Сл. гласник РС” број 88/2017). Кандидат за 
директора установе образовања и васпитања не може да 
буде лице које је правноснажно осуђено за привредни 
преступ у вршењу раније дужности (чл. 7 став 2 Правил-
ника о ближим условима за избор директора установа 
образовања и васпитања). Предност за избор директора 
установе образовања и васпитања има кандидат који је 
стекао неко од звања према прописима из области обра-
зовања (чл. 5 Правилника о ближим условима за избор 
директора установа образовања и васпитања). Канди-
дат за директора установе образовања и васпитања не 
може да оствари предност приликом избора ако је у току 
избора утврђено да је против њега покренут кривични 
поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, 
потврђивањем оптужнице којој није претходила истра-
га или доношењем решења о одређивању притвора пре 
подношења оптужног предлога - за кривична дела из 
става 4 овог члана (чл. 7 став 5 Правилника о ближим 
условима за избор директора установа образовања и 
васпитања).

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, кандидат треба да достави: 1) биогра-
фију са кратким прегледом кретања у служби или радном 
односу и предлог мера, организације и начина руко-
вођења школом коју би спровео као директор; 2) дипло-
му о стеченом одговарајућем образовању у складу са 
чланом 140 Закона (оригинал или оверена копија, овера 
документа не сме бити старија од 6 месеци); 3) уверење 
да има одговарајуће радно искуство на пословима обра-
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зовања и васпитања након стеченог одговарајућег обра-
зовања, уверење мора садржати јасно наведено радно 
место на којем је кандидат стекао радно искуство на 
пословима образовања и васпитања (уверење не може 
бити старије од шест месеци); 4) уверење о положеном 
испиту за лиценцу или стручном испиту (оригинал или 
оверена копија која не може бити старија од шест месе-
ци); 5) уверење о држављанству (оригинал или оверена 
копија,уверење не може бити старије од шест месеци); 6) 
извод из матичне књиге рођених издат на новом обрасцу 
(оригинал или оверена копија, уверење не може бити 
старије од шест месеци); 7) уверење из казнене евиден-
ције МУП-а да кандидат 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 (оригинал или оверена 
копија, уверење не може бити старије од шест месеци); 
8) уверење Привредног суда да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за привредни преступ у 
вршењу раније дужности (оригинал или оверена копија, 
уверење  не може бити старије од шест месеци); 9) уве-
рење надлежног суда да против њега није покренут 
кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходи-
ла истрага или доношењем решења о одређивању прит-
вора пре подношења оптужног предлога - за кривична 

дела из члана 7 став 4 Правилника о ближим условима 
за избор директора установа образовања и васпитања 
(оригинал или оверена копија, уверење не може бити 
старије од шест месеци); 10) уверење надлежног пре-
кршајног суда да лице није прекршајно кажњавано због 
дискриминаторног понашања (оригинал или оверена 
копија, уверење не може бити старије од шест месеци); 
11) кандидат који је стекао неко од звања према пропи-
сима из области образовања прилаже јавну исправу на 
основу које се може утврдити стечено звање (оригинал 
или оверена копија која не може бити старија од шест 
месеци); 12) доказ о резултату стручно-педагошког над-
зора у раду кандидата, доставља кандидат који поседу-
је извештај просветног саветника (копија); 13) уколико 
кандидат није стекао образовање на српском језику, у 
обавези је да достави уверење високошколске устано-
ве да зна српски језик као језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад (оригинал или оверена копија 
која не може бити старија од шест месеци); 14) уколико 
се на конкурс пријавило лице које је претходно обавља-
ло дужност директора установе, дужно је да достави 
резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања (извештај просветног саветни-
ка) - копија извештаја. Доказ да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење) доставља кандидат 
који буде изабран за директора, пре закључења уговора 
(оригинал или оверена копија која не може бити старија 
од шест месеци). Уз пријаву на конкурс кандидат прила-
же оригинал или оверену копију лекарског уверења из 
досијеа, ради достављања Покрајинском секретаријату. 
Кандидат који има положен испит за директора установе 
доставља уверење о положеном испиту (оригинал или 
или оверену копија која не може бити старија од шест 

месеци). Изабрани кандидат који нема положен испит за 
директора установе, дужан је да га положи у року од две 
године од дана ступања на дужност. Рок за пријављи-
вање је 15 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови“. Пријаве са доказима о испуњености 
услова доставити путем поште на горенаведену адресу 
или лично код секретара школе, са назнаком „За кон-
курс за избор директора”. Права, обавезе и одговорности 
директора утврђују се посебним уговором о међусобним 
правима и обавезама, без заснивања радног односа, на 
период од 4 године, са пуним радним временом. Неу-
редне, неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање. Школа није у обавези да врати кон-
курсну документацију пријављеним кандидатима. Бли-
же информације о конкурсу кандидати могу добити од 
секретара школе, контакт тел. 023/771-077.

ВРАЊЕ 

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ “СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

17500 Врање, Француска бб
тел. 017/411-623

Оглас објављен у публикацији “Послови“ бр. 803 
од 14.11.2018. године исправља се за радно место 
наставник грађанског васпитања са 25% радног 
времена, на одређено време до повратка запос-
леног са функције помоћника директора, најду-
же до 31.08.2018. године због настале техничке 
грешке исправља се датум, који треба да гласи: 
31.08.2019. године.
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П оводом усвајања Националног ак-
ционог плана запошљавања и ње-
гове промоције на локалу, у просто-
ријама Скупштине општине Оџаци, 

24. јануара одржан је заједнички радни сас-
танак представника локалне самоуправе са 
представницима НСЗ. Циљ састанка, коме су 
присуствовали председница Општине Оџа-
ци Латинка Васиљковић са сарадницима и 
директори Покрајинске службе за запошља-
вање и Филијале Сомбор НСЗ, Снежана Сед-
лар и Секула Тањевић, било је упознавање 
представника локалне самоуправе са ового-
дишњим НАПЗ-ом, као и подршком коју НСЗ 
пружа локалним саветима за запошљавање 
у изради акционих планова запошљавања.

Општина Оџаци је у 2018. години из-
двојила 5,5 милиона динара из буџета за 
суфинансирање мера и програма запо-
шљавања, којима је било обухваћено 71 
незапослено лице. Како је истакла Латин-
ка Васиљковић, у овој години за подршку 
запошљавању из локалног буџета биће 
издвојено још више средстава - 6,6 мили-
она динара, на основу Локалног акционог 
плана запошљавања који треба да буде 
усвојен до половине фебруара.

Директорка Покрајинске службе за 
запошљавање Снежана Седлар је изне-
ла податке о кретању на тржишту рада 
у Републици Србији, наводећи да је на 
крају трећег квартала 2018. године ост-
варена до сада најнижа стопа незапос-
лености, од 11,3 одсто, у односу на 14,8 
одсто на почетку године, што је резултат 
отварања око 47.000 нових радних места 
током прошле године.

Она је истакла да најнижу стопу не-
запослености има регион Војводине - 7,9 
одсто, што је пад стопе незапослености 
од 3,8 одсто у односу на исти период 
2017. године, када је износила 11,7 одсто.

- То су позитивна кретања, а ми ћемо 
све своје напоре усмерити да буде још 
боље и да, ако ништа друго, задржимо 

стопу запослености која је истовремено 
повећана и на нивоу Републике Србије и 
износи 49,2 одсто, док је на нивоу Војво-
дине 49 одсто. Тренд запошљавања и 
смањења незапослености се наставља и 
у овој години - рекла је директорка По-
крајинске службе за запошљавање.

Она је навела да ће, према усвојеном 
Националном акционом плану запо-
шљавања, за активне мере бити издвоје-
но још више средстава у овој години, са 
крајњим циљем да се повећа запосле-
ност и смањи незапосленост.

- Једна од новина је да јавни радови 
могу да се реализују једино у општина-
ма треће и четврте категорије развије-
ности. За општину Оџаци, која се налази 
у трећој категорији, то значи да ће моћи 
да организује јавне радове као активну 
меру запошљавања - казала је Снежана 
Седлар.

Према речима Секуле Тањевића, ди-
ректора Филијале Сомбор НСЗ, већ неколи-
ко година је смањење броја незапослених 
карактеристично за локалне самоуправе 

са подручја ове филијале. Он је навео да је 
у прошлој години стопа незапослености на 
нивоу Филијале Сомбор смањена за 12 про-
цената, што је око републичког просека. У 
општини Оџаци је незапосленост смањена 
за 10 процената, а на евиденцији НСЗ тре-
нутно се налази око 2.500 лица. Тањевић је 
истакао да општина Оџаци, посматрано у 
последњих неколико година, предњачи у 
смањењу броја незапослених на подручју 
Филијале Сомбор. Похвалио је локалну са-
моуправу у Оџацима, која је у односу на 
свој буџет прошле године издвојила најви-
ше средстава за мере и програме запошља-
вања и што се, како је рекао, према тим 
средствима односи домаћински.

Општина Оџаци је излазећи у сусрет 
потребама привредника и на њихов пред-
лог, иницирала одржавање Сајма запо-
шљавања у Оџацима, који ће бити уско-
ро организован уз подршку Националне 
службе за запошљавање.

У израду Локалног акционог плана за-
пошљавања укључен је Савет за запошља-
вање општине Оџаци, послодавци и син-
дикати као социјални партнери, као и НСЗ, 
чији су представници истакли да Општина 
Оџаци, као и све локалне самоуправе у АП 
Војводини, увек може рачунати на подрш-
ку НСЗ у спровођењу мера и програма за-
пошљавања. Такође, Покрајинска служба 
за запошљавање ће заједно са надлежим 
филијалама наставити праксу обиласка 
локалних самоуправа, како би што боље 
промовисали програме и мере НСЗ пред-
виђене у 2019. години и пружили сву по-
требну помоћ и подршку локалним акте-
рима активне политике запошљавања.

Након састанка, председница Општи-
не Оџаци и директор сомборске филијале 
НСЗ посетили су испоставу НСЗ у Оџаци-
ма, где су се уверили у добре услове који су 
обезбеђени и запосленима и корисницима 
услуга и истакли да ова испостава може 
бити позитиван пример и за многе веће и 
богатије општине.
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Министарство за рад, запошљавање, борачка и со-
цијална питања, у сарадњи са Привредном комором 
Србије и Националном службом за запошљавање, 
организовало је у Ужицу, 25. јануара 2019. године, 

девету по реду информативну сесију на којој је представљен 
Јединствени кодекс шифара за уношење и шифрирање пода-
така у евиденцијама у области рада.

Шифарник занимања, шифарник нивоа квалификација 
и шифарник држава, општина и насеља у Републици Србији 
припремили су Министарство за рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања, Министарство просвете, науке и техно-
лошког развоја и Републички завод за статистику и саставни 
су део Одлуке Владе РС о јединственом кодексу шифара за 
уношење и шифрирање података у евиденцијама у области 
рада, а примењују се од 1. јануара 2019. године.

Састанку у Ужицу је поред представника институција 
присуствовао велики број послодаваца са подручја Златибор-
ског и Моравичког округа.

Наводећи да се због веома динамичних и турбулентних 
промена на тржишту рада у последњих неколико година, које 
су довеле до нестанка одређених и појаве нових занимања, 
приступило изради овог шифарника, начелник Одељења за 
посредовање у запошљавању и планирање каријере у НСЗ Го-
ран Глежњић је истакао:

„Шифарник је усклађен са међународном стандардном 
класификацијом занимања ISCO-08, садржи истоветну класи-
фикациону структуру, исти број група, врста, подврста, ску-
пина и занимања, изузетно је квалитетно урађен и биће од 
велике користи компанијама у спровођењу њихових кадров-
ских политика. Министарство за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања и Национална служба за запошљавање ће 
на годишњем нивоу иновирати, односно допуњавати постојећи 
шифарник, тако што ће сагледавати стање на тржишту рада, 
пратити предлоге послодаваца, централног регистра и свих 
осталих надлежних институција“.

Присутне је поздравио вршилац дужности помоћника 
министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
Милош Јанковић: „Шифарници су обухваћени Одлуком о једин-
ственом кодексу шифара за уношење и шифрирање података 

у евиденцијама у области рада која је у примени од 1. јануара, 
док је пре тога била у употреби стара листа занимања из 1990. 
године, која је у великом броју случајева била непримењива. 
Сви шифарници који су обухваћени Јединственим кодексом 
шифара би требало да допринесу да у највећој мери заживи 
е-управа и што је могуће више буде у примени електронско 
књиговодство, електронски пописи, дозволе, упути и др. Овај 
шифарник ће бити и део Националне стандардне квалифика-
ције занимања, па Министарство планира да предузме још 
неколико активности, а то су израда методологије за опис 
појединачних занимања, израда описа појединачних зани-
мања која су утврђена овим шифарником и дефинисање и уна-
пређење Националне стандардне квалификације занимања“.

Истичући да је овај шифарник веома важан, не само због 
евиденција у области рада, него и због посредовања у запо-
шљавању, усклађивања понуде и тражње на тржишту рада, 
уписа и образовне политике, каријерног вођења и саветовања, 
статистичких извештаја, Драгица Ивановић из Министарства 
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, наглаша-
ва: „Веома нам је важно да знамо која су занимања тражена 
на тржишту рада, шта је то што траже послодавци, како би на 
основу тога образовни систем утврђивао своје квалификације и 
образовао лица за занимања којима ће се после и бавити“.

Јединствени кодекс шифара у Ужицу послодавцима је 
представљен кроз три целине: нормативни оквир у коме су 
присутни упознати који су прописи коришћени приликом ње-
гове израде, затим је презентован сам шифарник занимања и 
на крају шифарник нивоа квалификација. На крају информа-
тивне сесије представљени су примери примене овог шифар-
ника.

Јединствени кодекс шифара за уношење и шифрирање по-
датака у евиденцијама у области рада презентовали су пред-
ставници Националне службе зе запошљавање Љиљана Луто-
вац и Дејан Јовановић и независни експерт Ђорђе Лазић.

Послодавци шифарник занимања могу преузети у онлајн 
верзији на сајту Министарства за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања и на сајту Националне службе за запошља-
вање.

У УЖИЦУ ПРЕДСТАВЉЕН
ЈЕДИНСТВЕНИ КОДЕКС ШИФАРА

Биљана Терзић
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У Integra Life Club-у у Београду, 23. 
и 24. јануара одржане су прве 
радионице „Равноправно у лан-
цу вредности“, којима је започе-

та практична обука у оквиру истоиме-
ног пројекта који реализује Удружење 
пословних жена Србије (УПЖ), уз подрш-
ку Амбасаде Краљевине Холандије и 
Координационог тела за родну равноп-
равност. Предавачи су биле Татјана Ма-
мула Николић, тренер, стручна консул-
танткиња и власница агенције „АЦТ2Б“ 
и Татјана Јевђовић, холистичка терапе-
уткиња, оснивачица „Beauty Imagini“ и 
Integra Life Club-а. Полазнице радионица 
су предузетнице коју су или самозапос-
лене или имају по неколико запослених, 
па све до оних који имају и до 200 радни-
ка, као што је модна кућа АМЦ. 

Циљ обуке је унапређење предузет-
ничких вештина жена ради укључивања 
у ланце добављача. Како је изнела Татјана 

Мамула Николић, искуства малих преду-
зетника, пре свега у производњи хране, го-
воре да највећи проблем њиховог уласка у 
велике ланце, ако нису финансије, онда је 
то недовољна количина производа. Зато је 
Николићева у том смислу нагласила зна-
чај удрживања произвођача са сличним 
програмима. С тим у вези истиче се и зна-
чај овог пројекта, који треба да промови-
ше укључивање малих и микро компанија 
у ланац вредности великих корпорација, 
како би се њихово самозапошљавање учи-
нило одрживим и на тај начин оснажили 
економски капацитети жена у Србији. 

У оквиру радионица „Равноправно 
у ланцу вредности“, које ће у наредном 
периоду бити одржане и у Зрењанину и 
Ваљеву, предузетнице имају прилику да 
савладају QAB анализу, Canvas пословни 
модел, пословну комуникацију са потен-
цијалним пословним партнерима, како 

истражити тржиште, како задржати ау-
тентичност и прилагодити се промена-
ма које су неминовне, као и многе друге 
технике.

Пројекат промовише помоћ развоју 
женског предузетништва, а у складу са 
Националним акционим планом у делу 
економског оснаживања жена, као и са 
приниципима које је дефинисала Аген-
ција Уједињених нација за родну равноп-
равност и оснаживање жена (UN Women). 
Укључивање жена у ланац вредности 
је пети принцип оснаживања, а овим 
пројектом се подстиче његова примена и 
спроводи концепт одрживе економије, у 
којој су сви привредни актери део једин-
ственог еко-система у коме остварују ко-
рист, истовремено доприносећи развоју 
привреде и друштва у целини. Препозна-
та је потреба веће сарадње и повезивања 
корпоративног сектора са сектором ма-
лих предузећа, посебно женским бизни-
сима, који су међусобно удаљени. Зато 
је у оквиру пројекта већ одржан панел 
на ову тему, али су организовани и Б2Б 
састанци, на којима су представници 
корпоративног сектора имали прилику 
да се директно упознају са предузетни-
цама чланицама Удружења пословних 
жена Србије, које су у више наврата има-
ле презентације и изложбе на којима су 
представљале своје производе и услуге.

У оквиру пројекта „Равноправно у лан-
цу вредности“ установљено је и први пут 
прошле године додељено признање „Род-
но најсензитивнија компанија“. Признање 
се додељује великим компанијама које 
примењују 5. принцип Уједињених нација 
за оснаживање жена и које су пружиле 
најбољи модел укључивања жена у ланце 
добављача, а први добитници су Делта 
Холдинг, Икеа Србија, Авон Србија, Вип мо-
бајл и Уникредит банка.

Радионице за предузетнице

РАВНОПРАВНО У ЛАНЦУ ВРЕДНОСТИ

С. Даниловић
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К ада је фармацеутска компанија у 
којој је до тада радио 2012. годи-
не отишла у стечај, Александар 
Продановић из Ваљева није се 

двоумио ниједног тренутка. Одлучио је 
да покрене сопствени бизнис и да се бави 
пољопривредом, јер га је она одувек при-
влачила. „Време проведено на њиви, у 
воћњаку, повртњаку, за мене је од непро-
цењиве вредности“, каже Продановић, 
који у свом власништву у селу Мрчић 
има само 10 ари, али да би се успешно 
бавио послом за који се определио у за-
куп је узео седам хектара земље.

Потрошачи препознају
квалитет

На површини од по два хектара уз-
гаја лешник и шипурак, а на једном хек-
тару шљиву. На осталим површинама за-
ступљено је поврће - паприка, парадајз 
и плави парадајз. „Ове сезоне планирао 
сам садњу око 40.000 струкова паприке 
и 2.000 струкова плавог парадајза, који 
се прерађују у ајвар, као и 6.000 струкова 
парадајза који ћемо понудити тржишту 
као свеже пасиран или као готов произ-
вод“, појашњава Продановић. 

„Када сам улазио у причу о гајењу воћа 
и поврћа замисао је била да све културе 
које одгајим, однегујем, уберем и прера-
дим у готов производ или полупроизвод и 
као такав понудим тржишту. Све произво-
де пласирам крајњим потрошачима који 
су препознали квалитет и цене производе 
без икаквих додатака и конзерванса. При-
сутни смо за сада само у ваљевском реги-
ону, али у плану нам је за ову годину да 
кренемо да освајамо и тржиште Београда 
са нашим производима“, наводи наш саго-
ворник, додајући да му је, кад се све узме 
у обзир - почев од самог подизања засада, 
улагања у исте и процеса прераде, најис-
плативији посао са шипурком.

Откупна цена шипурка од 50 
до 80 динара по килограму
„Моја породица и ја смо велики ужи-

ваоци у укусу џема од шипурка. Ишли 
смо по селима, брали шипурак, касније 
га цедили и припремали џем. Вероватно 
знате како је то захтеван и мукотрпан по-
сао. Размишљао сам како да га упростим 
и како да комерцијализујем прерађеви-
не од шипурка. Почео сам од интернета, 

литературе и разговора са технолозима 
који су својевремено радили у ‘Србијан-
ки’. Тада се дошло до идеје да се шипурак 
узгаја плантажно. Посадио сам у новем-
бру 2012. године 3.000 садница шипурка, 
а заступљене су две сорте: лакса и по-
лимеријана. Определио сам се за те сор-
те због различитог времена зрења, које 
се разликује у 30-ак дана и на тај начин 
продужавам време прераде без замр-
завања плода“, појашњава Продановић, 
додајући да у пуном роду и идеалним 
условима, као и применом свих агротех-
ничких мера, један жбун може да да око 
шест килограма плода шипурка.

„Посла има као и код других воћних 
култура - орезивање, заштита, ђубрење, 
одржавање међуредног простора и на-
равно берба. Шипурак који берачи уберу 
једног дана, наредни дан се прерађује у 
полупроизвод, кашу шипурка и одмах 
доставља крајњем потрошачу. Пошто су 
наши производи без адитива и конзер-
ванса, у року од три дана од дана прера-
де морају се прерадити у готов производ 
- џем“, каже власник пољопривредног 
газдинства. Он наводи да се цена отку-
па шипурка протеклих година крета-
ла од 50 динара почетком сезоне, да би 
касније излазила на 80 динара по ки-
лограму. Другачије је било 2017. године, 

УЗГОЈ ШИПУРКА - НАЈИСПЛАТИВИЈИ
Предузетничка прича

Пољопривредно газдинство Александра Продановића из Ваљева већ неколико 
година успешно се бави узгојем воћа и поврћа и пласманом производа од њих. 

У периоду повећања обима посла ангажују се сезонски радници, родбина и 
пријатељи, па за сада немају намеру да примају сталне раднике, тим више што 
ће сезонци по новом закону бити заштићенији, а рачунаће ће им се и радни стаж

     
ШИПУРАК БЕЗ СУБВЕНЦИЈА

   „За подизање 1 хектара шипурка, од припреме земљишта до саме садње садница, 
потребно је уложити око 2.500 до 3.500 евра. Субвенције се не могу добити за подизање 
засада, јер шипурак није на листи производа за које се остварују субвенције, тако да 
свако ко улази у ту причу мора све финансирати сопственим средствима. Као појединац 
не могу ништа да урадим да се та неправда исправи, али кроз неки вид удруживања од-
гајивача и бољу организацију, мислим да се надлежни из Министарства пољопривреде 
могу убедити да се и шипурак уврсти на листу лековитог биља“, сматра Продановић.
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због смањеног рода шипурка, па је цена 
откупа свежег плода износила од 80 ди-
нара на почетку до 120 динара на крају 
откупа.

Потражња за плодом шипурка се 
из године у годину повећава и веома је 
тражен на иностраном тржишту. Прода-
новић истиче да сада сав шипурак пре-
рађује и продаје као готов производ, који 
се пакује у тегле од 720 мл и 370 мл или 
полупроизвод кашу, која се пакује у ба-
лоне од пет литара. 

Сезонски послови
Наш саговорник каже да су у свим 

пословима који се обављају на газ-
динству, од сејања поврћа, одржавања 
воћњака и повртњака, па до саме бербе 
и прераде, максимално ангажовани сви 
чланови породице, колико им њихове 
друге обавезе допуштају. По повећању 
обима посла ангажују се сезонски радни-
ци, родбина и пријатељи, који могу да по-
могну у пословима који се тада обављају 
на газдинству.

„За сада немам намеру ни могућности 
да узимам раднике у стални радни однос, 

из простог разлога што су у питању само 
сезонски послови, који у континуитету 
трају од пар дана до највише 60-ак дана, 
када дође време прераде. Ова година је 
и прекретница што се тиче радне сна-
ге, јер је на иницијативу Министарства 
пољопривреде донет Закон о радном ан-
гажовању сезонских радника. Мислим да 
ће то умногоме помоћи и послодавцу, који 
може бити чак и физичко лице, а и самом 
раднику, јер ипак за време ангажовања 
има и радни стаж и неки вид здравствене 
заштите“, наглашава Продановић.

Додаје да када је у питању коришћење 
субвенција и подстицајних средстава, до 
сада није ништа користио. „На самом по-
четку моје приче водила ме је стара на-
родна изрека ‘човек се пружи колико је 
дуг’, тако да сам само сопственим сред-
ствима и уз велику подршку породице ову 
причу довео до тога где смо као газдин-
ство сада. Највеће награде и признања су 
ми задовољни купци, који увек имају речи 
хвале и који сваке године изнова наручују 
производе нашег газдинства“, задовољно 
истиче Продановић, који свим пољоприв-
редним произвођачима поручује да кул-
туре које узгајају треба и да прерађују 
и продају као готове производе. Такође, 
саветује и да треба да се ради на удру-
живању пољопривредних произвођача и 
прерађивача, јер би на тај начин били још 
озбиљнији играчи у прехрамбеној индус-
трији. Славица Даниловић

     
УДРУЖИВАЊЕ УЗГАЈИВАЧА

   Продановић каже да је у контакту 
са осталим одгајивачима шипурка у 
Србији и да раде на томе да се напра-
ви удружење одгајивача шипурка, који 
би се преко удружења на једном месту 
прерађивао и даље дистрибуирао по 
Србији.
   „На тај начин бисмо били веома конку-
рентни на тржишту и направили праву 
причу са шипурком који бисмо узгајали 
на нашим плантажама“, сматра Алек-
сандар. 
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Ослобађање почетника у пословању од 
плаћања пореза и доприноса на зараде 

оснивача и предузетника

Аида Бојаџић

У Новом Пазару успешно је организована 5. инфо сесија у орга-
низацији НАЛЕД-а и Немачке развојне агенције - ГИЗ, под називом 
„Стартуј легално“, на тему: Ослобађање почетника у пословању од 
плаћања пореза и доприноса на зараде оснивача и предузетника.

Законом о изменама и допунама Закона о порезу на доходак 
грађана и Законом о изменама и допунама Закона о доприноси-
ма за обавезно социјално осигурање, усвојеним 7. децембра 2018, 
почела је примена мере ослобођења почетника у пословању од 
плаћања пореза и доприноса на зараде у првој години пословања, 
за новоосноване предузетнике и за највише 9 оснивача привред-
ног друштва. Циљ је подстицање предузетништва у легалним то-
ковима међу младим људима и незапосленима.

Меру пореског ослобођења могу да користе почетници у 
пословању, који региструју своје пословно друштво или преду-
зетничку радњу, уколико испуне један од следећих критеријума: 
да су у периоду од 12 месеци пре оснивања/регистровања посло-
вања завршили школовање (средње, више или високо образовање) 
и да су најмање шест месеци на евиденцији Националне службе 
за запошљавање.

Ослобођење од пореза и доприноса траје 12 месеци, почевши 
од дана почетка обављања делатности. За време коришћења по-
реске олакшице, иако су ослобођени плаћања доприноса за оба-
везно социјално осигурање, корисници мере уживају права из 
радног односа, која укључују: пензијско и инвалидско осигурање, 
здравствено осигурање, накнаду зараде у случају боловања, нов-
чану накнаду за случај незапослености. Корисници мерe немају 
право на друге пореске олакшице, укључујући и субвенције за за-
пошљавање и самозапошљавање.

Овом састанку и презентацији присуствовало је 5 стручних 
сарадника из Филијале Нови Пазар НСЗ, који су упутили сугестије 
и препоруке у односу на постојеће презентоване мере. НСЗ је ис-
такнута као добар сарадник и озбиљан пословни партнер, чији је 
допринос у раду увек значајан.

СТАРТУЈ ЛЕГАЛНО

OСНОВНА
ИНФОРМАТИЧКА ОБУКА 

ЗА ОСИ У ПАНЧЕВУ

У Панчеву је 21. јануара почела реализација основне ин-
форматичке обуке ECDL за осам особа са инвалидитетом, 
у сарадњи са Образовним центром „Свети Сава“ из Чачка, 
док је подизвођач Предузеће за професионалну рехабили-
тацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Iteccion“ 
доо из Панчева. Обука ће трајати до 7. марта, када ће по-
лазници добити сертификате. 

Настава се одвија у комбинацији теорије и праксе и 
обухватиће укупно 98 часова, у оквиру којих ће полазни-
ци стећи основна информатичка знања. Полазници крећу 
од самих основа рада на рачунару и у току пар недеља 
стичу сва потребна знања за свакодневно коришћење ра-
чунара код куће или на послу. Након пар недеља обуке, 
стећи ће потребно знање за добијање међународно при-
знате дипломе.

Обука за стицање ECDL сертификата је програм стан-
дардизован по областима/модулима за лакше постизање 
потребног нивоа информатичке писмености. Основни мо-
дули представљају скуп примарних знања и вештина које 
су од кључног значаја за сваког појединца. ECDL сертифи-
кат је међународно призната квалификација, која отвара 
врата за рад код послодаваца који захтевају познавање 
рада на рачунару, што ће свакако омогућити већу конку-
рентност ових лица на тржишту рада.

У Панчеву су у децембру реализоване и обуке за ге-
ронтодомаћице, књиговође и кројаче и шиваче, за укупно 
15 лица којима ће бити додељени сертификати. Ове врсте 
обука се спроводе управо због потреба тржишта рада, као 
и на основу захтева послодаваца, јер постоји интересо-
вање да запошљавају управо лица која поседују знања и 
вештине из ових области. Ивана Мучибабић
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Већ више од две деценије, сваког 31. јануара у Србији се 
обележава Национални дан без дувана, различитим ак-
тивностима које упозоравају јавност на штетне ефек-
те употребе дувана и излагања дуванском диму. Ове 

године Национални дан се обележава под слоганом „Заштити-
мо се од дувана“, а колико је важно утицати на свест људи да 
оставе цигарете, говори податак да око 19.000 људи у свету 
сваког дана умре од последица употребе дувана. 

У свету има више од милијарду пушача, а интересантан је 
податак да чак 80 одсто живи у земљама са ниским и средњим 
приходима. Када је реч о Србији ситуација је слична, сваки 
трећи одрасли каже да пуши, већи број њих има мања при-
мања, а међу свакодневним пушачима највише је незапосле-
них. И поред оваквих података, охрабрује чињеница да и даље 
мањи број становника наше земље спада у пушаче. 

Веома је важно поменути и непосредне ефекте пушења на 
здравље људи, јер је све више научних доказа који изнова по-
тврђују да употреба дувана и дуванских производа значајно 

повећава ризик од настанка веома широког спектра хроничних 
незаразних обољења. Тако је дуван други водећи фактор обо-
левања од кардиоваскуларних болести, одмах иза повишеног 
крвног притиска. За чак 17 одсто смртних исхода изазваних 
болестима срца и крвних судова одговорно је пушење, па чак и 
сама изложеност дуванском диму. 

Непушачи који бораве у просторијама у којима се пуши, у 
било ком јавном, животном или радном простору, такође су у 
повећаном ризику од настанка обољења узрокованих дуванс-
ким димом. 

Адолесценција је један од најосетљивијих и најделикат-
нијих периода живота, када се млади упуштају у ризичне об-
лике понашања, а конзумирање дувана и дуванских производа 
један је од најзначајнијих и најзаступљенијих. Резултати најно-
вијег истраживања Global Youth Tobacco Survey (GYTS) из 2017. 
године, које је спроведено међу ученицима старости од 13 до 
15 година, показују да је 37 одсто ученика бар једном проба-
ло цигарете, а 43 одсто неки дувански производ. Чак 11 одсто 
младих изјавило је да редовно пуши, најчешће цигарете, али 
су све популарнији и други дувански производи, попут нарги-
ла, које конзумира око 9 одсто младих и електронске цигарете, 
које пуши око 6,2 одсто адолесцената.

У нашем друштву постоји и став да је пушење нормална 
ствар и изразито је висок степен толеранције целокупне попу-
лације на дувански дим, што подстиче присутност дувана у 
већини окружења у којима млади бораве. 

Кампања борбе против дуванског дима има за циљ да скре-
не пажњу на вишеструке последице које дуван има по здравље 
људи, али и његов негативан утицај на човекову околину. Та-
кође, указује се на нове изазове у контроли дувана, као што су 
употреба наргила и електронских цигарета међу младима.

     

ЗАЈЕДНО У АКЦИЈИ БОРБЕ ПРОТИВ ПУШЕЊА
   Желећи да што већем броју грађана укажу на штетност ду-
ванског дима, Национална служба за запошљавање и Градски 
завод за јавно здравље – Београд организовали су још једну 
заједничку акцију у оквиру Националног дана борбе против пу-
шења.
   Лекари из Центра за промоцију здравља Градског завода за 
јавно здравље су незапосленима у филијали НСЗ на Гундулиће-
вом венцу делили летке са информацијама о последицама пу-
шења и разговарали о штетности дувана по здравље људи, али 
и животну околину.
   Др Анђелка Грујичић истакла је да је дувански дим највећи 
појединачни фактор ризика за настанак бројних хроничних 
обољења и указала и на штетност других дуванских произво-
да, попут електронских цигарета, које се последњих година све 
више користе.
„Те производе пушачи веома често користе као средство за од-
викавање од пушења, али они то свакако нису, јер такође садр-
же никотин који изазива зависност. Да би неко одустао од ци-
гарета најважније је разумевање да цигарета не представља 
задовољство већ средство зависности“, објашњава докторка и 
додаје да када пушач схвати да су цигарете средство које уп-
равља животом и жељама човека, тада је на добром путу да их 
остави уз вољу и подршку околине и стручњака.
„Увек је боље и лакше никада не почињати са пушењем, него 
касније остављати цигарете“, саветује др Анђелка Грујичић.

Национални дан без дуванског дима

ЗАШТИТИМО СЕ ОД ДУВАНА!

Јелена Бајевић



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


