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УВОДНИК

ОДЛУКА ЗА БУДУЋНОСТ
Програми студирања на државним и приватним факултетима у 

Србији и могућности школовања на светским универзитетима предста-
вљени су на Сајму образовања EDUfair 2019, у Белекспо центру у Бе-
ограду. Будући студенти добили су све одговоре на питања у вези са 
одабиром правог пута ка свету вештина и знања, који ће им помоћи 
у развоју каријере. На сајму се представило више од 100 образовних 
институција из чак 18 земаља. Поред наших факултета, своје програ-
ме представили су страни универзитети из Аустрије, Немачке, Грчке, 
Канаде, САД, Русије, Кине, Словеније, Швајцарске… Традиционално, на 
свечаном отварању сајма проглашен је омиљени професор Србије, у 
чијем је избору ове године учествовало 2.600 ученика, а награду је до-
била наставница Наташа Кристић, која већ 20 година ради у Ваљевској 
гимназији.

Представљамо вам рад Филијале за град Београд НСЗ, на чијој 
евиденцији је у јануару ове године било 75.484 незапослених, што је 
смањење од 14,15 одсто у односу на исти месец прошле године. Према 
последњим подацима, анкетна стопа незапослености износи 10 одсто. 

У целој Србији у току је презентација јавних позива и конкурса за 
реализацију мера активне политике запошљавања за 2019. годину. 

Читајте о брзини и перспективи дигитализације у Србији, о чему 
је било речи на скупу „Дигитална трансформација је почела“, одржаној 
у хотелу „Метропол“ у Београду. У првом делу конференције говорило 
се о дигиталној трансформацији у домену јавних сервиса и државе као 
највећег пружаоца тих услуга, у другом тема је била трансформација у 
привреди, на нивоу мултинационалних корпорација, али и у малим по-
родичним предузећима, а у оквиру трећег дела говорило се о интернету 
какав до сада знамо и све масовнијој употреби националних писама на 
глобалној мрежи.

У оквиру рубрике „Предузетничка прича“ представљамо вам 
сликарку која производи мелеме. Након што је пронашла производе 
биљног састава који су јој помогли да реши здравствени проблем своје 
ћерке, Биљана Јовановић из Београда почела је производњу истих про-
извода под брендом „Фитаки“. Њена бизнис идеја на конкурсу „Покрени 
се за посао“ награђена је бесповратним средствима за куповину опре-
ме, што јој је омогућило повећање производних капацитета и развој 
нових производа.

Водимо вас на трећи фестивал „Кухиње света“, на којем се предста-
вило око 50 излагача из Србије и света. Квалитетни домаћи производи, 
попут различитих врста сирева, намаза од тартуфа, меда са најразли-
читијим додацима, домаћих џемова, ракија и вина, здравих сокова, 
ређали су се на многобројним штандовима на фестивалу. Поред до-
маћих малих произвођача, посетиоци су могли да уживају у врхунским 
мајсторијама кувара из различитих крајева света. Пробала се баклава 
и традиционална пецива из турског града Газиантеп, као и јела нацио-
налних кухиња Пакистана, Грчке, Египта, Шведске, Македоније…
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Филијала за град Београд је највећа 
филијала у оквиру НСЗ, која са 
својих 9 градских служби и 7 при-
градских испостава покрива свих 

17 београдских општина.
На евиденцији је у јануару ове године 

било 75.484 незапослених, што је смањење 
у односу на исти месец претходне године 
за 14,15%. Према последњем расположи-
вом податку, анкетна стопа незапосле-
ности у Београдском региону износи 10%.

- За годину дана смо регистровали 
76.998 запошљавања са наше евиденције 
код послодаваца чије је седиште у Београ-
ду и 46.407 запошљавања без обзира на се-
диште послодавца и место рада запослених. 
Обуку за активно тражење посла успешно 
је завршило 4.858 полазника, док је моти-
вационо-активациону обуку за нискоква-
лификоване завршило 1.151 лице (67 ОСИ). 
Реализовано је и 37 тренинга самоефикас-
ности за дугорочно незапослене, које је ус-
пешно завршило њих 466 – каже Душица 
Лукић, начелница Одељења за посредовање 
у запошљавању у београдској филијали НСЗ.

Програми и мере
Највеће интересовање у протеклој 

години било је за обуку за покретање 
сопственог посла, кроз едукативне обуке 
за предузетништво прошло је 1.855 неза-
послених, док је информативно-савето-
давне услуге у области предузетништва 
користило 2.240 лица. Обуку у Клубу за 
тражење посла прошло је 700 незапос-
лених, а 1.876 је завршило обуку „Пут до 
успешног предузетника“.

- Финансијским мерама је у прошлој 
години било обухваћено 2.028 незапосле-
них. У питању су обуке за тржиште рада, 
специјалистичке информатичке обуке и 

обуке на захтев послодавца и програм 
функционалног основног образовања одра-
слих. Највећи број незапослених Београђана 
био је укључен у програм стручне праксе. 
Најпопуларнији програми су реализовани 
тако што је 448 лица добило субвенцију за 
самозапошљавање (10 ОСИ), 231 субвенцију 
за отварање нових радних места (21 ОСИ), а 
305 суграђана (150 ОСИ) је било укључено 
у јавне радове – каже Душица Лукић и до-
даје да су средствима из Буџетског фонда за 
запошљавање ОСИ субвенционисане зараде 
за 58 особа са инвалидитетом без радног ис-
куства, као и рефундација зарада за 11 ОСИ.

Сарадња са партнерима
На подручју главног града до сада је 

формиран Локални савет за запошљавање 
и 12 локалних савета у општинама: Сав-
ски венац, Врачар, Земун, Вождовац, Звез-

дара, Раковица, Чукарица, Барајево, Мла-
деновац, Обреновац, Гроцка и Лазаревац. 

Локалне акционе планове запошља-
вања донело је и 6 градских општина, 
а у складу са тим Град је реализовао 
програме самозапошљавања, новог за-
пошљавања и јавних радова, Општина 
Звездара програм јавних радова, Младе-
новац програме обуке на захтев послода-
вца, стицања практичних знања и јавних 
радова, а Лазаревац програм самозапо-
шљавања. Преостале три општине, Вра-
чар, Земун и Обреновац, реализовале су 
своје нефинансијске мере у сарадњи са 
НСЗ, а финансијске без учешћа средстава 
НСЗ. 

Сајмови запошљавања
Повећању запошљавања у Београду 

у прошлој години допринела је и реали-
зација девет сајмова запошљавања у ор-
ганизацији НСЗ и локалних самоуправа. 
На овим сајмовима своје понуде слобод-
них послова представило је 417 послода-
ваца који су имали потребу да ангажују 
7.267 радника. Према евиденцији, сај-
мове запошљавања посетило је више од 
7.155 лица, међу њима 471 особа са ин-
валидитетом.

До краја ове године у Београду ће бити 
организовано најмање 11 сајмова запо-
шљавања, у Гроцкој је сајам 27. марта, а на 
Врачару 28. марта. 

Планови за ову годину
Јавни позиви и конкурси НСЗ за ову 

годину објављени су 22. фебруара. Но-
вине у односу на прошлу годину су два 
потпуно нова конкурса за реализацију 
програма приправника, намењена неза-
посленим младима са средњим и висо-
ким образовањем. Још једна разлика је 
и што у Београду ове године неће моћи 
да се организују класични јавни радови, 
због развијености општина, већ само јав-
ни радови за особе са инвалидитетом.

- У београдској филијали смо дефи-
нисали каталоге обука за тржиште рада, 
које ћемо понудити незапосленима у овој 
години. То су обуке за књиговође, опера-
тере на ЦНЦ машинама, педикир-мани-
кир, кројење и шивење и посластичаре, а 
ту је и обука за немачки језик намењена 
кол-оператерима. За ОСИ смо припреми-
ли основну информатичку обуку, обуку 
за веб-дизајн, енглески језик, за серви-
сере персоналних рачунара и за вођење 
пословних књига - најавила је Душица 
Лукић. Немања Новаковић

У СМЕРУ ПОЗИТИВНИХ ЕКОНОМСКИХ ТРЕНДОВА
Филијала за град Београд НСЗ наставља са добрим резултатима

„За годину дана смо регистровали укупно 76.998 запошљавања са наше евиденције код 
послодаваца чије је седиште на подручју Београда и 46.407 запошљавања без обзира 

на седиште послодавца и место рада запослених“, каже Душица Лукић, начелница 
Одељења за посредовање у запошљавању у београдској филијали НСЗ
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В елико интересовање будућих сту-
дената да се упознају са студијс-
ким програмима факултета и 
добију информације како да кон-

куришу за стипендије или сазнају више 
о програмима размене студената, пока-
зало је да је „EDUfair“ добар начин да се 
младима олакша избор студија. А избор 
није лак, јер не односи се само на наред-
них неколико година студија већ и на 
занимање којим ће се бавити у животу. 
Због тога је веома важно да млади добро 
преиспитају себе, своја интересовања и 
способности, како би донели праву одлу-
ку и на најбољи начин искористили своје 
таленте. 

Поред информација о студирању, по-
сетиоци „EDUfair“-а били су у прилици да 
се информишу о школама страних јези-
ка, средњим школама и интернатима у 
Србији и иностранству. 

Ана Мариа Пап, из Интеграл мреже, 
истиче да је циљ сајма да пружи подрш-
ку младима да одаберу прави факултет 
за себе и да виде шта је то што страни 
универзитети траже, а прилика за срп-
ске образовне институције да се повежу 
и остваре сарадњу са угледним светским 
универзитетима. 

Значај повезивања наших и страних 
универзитета, нарочито кроз креирање 
заједничких наставних програма који ће 
студентима пружити више могућности у 
одабиру образовних институција, како у 
нашој земљи тако и у иностранству, иста-
као је на отварању Сајма образовања Зо-
ран Костић, из Министарства просвете, на-
уке и технолошког развоја Србије, и додао 
да на тај начин српске образовне институ-
ције добијају додатну потврду квалитета у 
међународним наставним круговима. 

„Овај сајам је јединствена прилика за 
повезивање образовања и привреде и из-
узетна шанса да универзитети представе 
програме на једном месту, а ученицима 
да се определе лакше за будућу каријеру. 
Будући студенти овде добијају све одго-
воре у вези са одабиром правог пута ка 
свету вештина и знања који ће им помоћи 
на каријерном путу“, каже за „Послове“ 
Костић.

Он је подсетио да је наше образо-
вање веома цењено у целом свету и да 
је Универзитет у Београду високо ран-
гиран на престижној Шангајској листи 
најбољих светских универзитета. Раз-
мена студената је по њему такође ве-
ома битна, јер је то својеврсна промо-
ција образовања, као и континуирано, 
целоживотно учење које не подразу-
мева само запошљавање након факул-
тета, већ стални развој и стицање но-
вих вештина. „Знање треба спајати са 
праксом, како би млади могли одмах 
по завршетку школовања да раде и 
примене научено и да се снађу у свету 
бизниса“, истиче Костић. 

Младима је саветовао да при избору 
факултета слушају своје жеље и инте-
ресовања и ускладе их са својим могућ-
ностима. „Када се споје интересовање, 

способност и радозналост, онда је успех 
загарантован“, закључује он.

Неки од престижних светских универ-
зитета представили су нашим будућим 
бруцошима услове и могућности студи-
рања у САД, Канади, Великој Британији, 
Италији, Словенији, а своје програме пред-
ставили су и наши факултети: Машински, 
Учитељски, Математички, Рударско-гео-
лошки, Географски и други.

Први пут на сајму се представило и 
седам факултета у оквиру Унверзитета у 
Новом Саду. Проф. др Миливој Алановић, 
продекан Филозофског факултета у том 
граду, каже да су најпопуларније студије 
педагогије, психологије, социологије, али 
и двопредметне студије језика, попут 
студија енглеског са немачким или ен-
глеског са француским, а у плану је и по-
кретање нових програма културологије 
и комуникологије. 

ОДЛУКА ЗА БУДУЋНОСТ
ТЕМА БРОЈА    Избор правог факултета 

Драгоцене информације у вези са уписом на државне и приватне факултете, али и о 
програмима и стипендијама, могућностима студирања на универзитетима широм света, 

будући студенти могли су да добију на једном месту – највећем сајму образовања „EDUfair” у 
Белекспо центру у Београду. На сајму се представило више од 100 образовних институција из 

чак 18 земаља. Поред наших факултета, своје програме представили су страни универзитети из 
Аустрије, Немачке, Грчке, Канаде, САД, Русије, Кине, Словеније, Швајцарске… Традиционално, на 
свечаном отварању сајма проглашен је омиљени професор Србије, у чијем је избору ове године 
учествовало 2.600 ученика, а награду је добила наставница Наташа Кристић, која већ 20 година 

ради у Ваљевској гимназији
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„Саветујем будућим студентима да 
се опредељују за оне профиле који могу 
да им обезбеде да раде различите посло-
ве. Током студија неопходно је да млади 
стичу додатна знања, образовни систем 
је окренут према пракси и наш факул-
тет такође ради на томе. Врло је важно 
увођење предмета информатичке пи-
смености, менаџмента, предузетништва, 
а студенти ће сигурно себи обезбеди-
ти радно место уколико поред стеченог 
знања покажу креативност и практичне 
вештине“, истиче професор Алановић. 

Јелена Штрбац Немец представила 
је на „EDUfair“-у словеначки центар за 
међународно образовање и тренинге, који 
координира пројекат „Студирај у Слове-
нији“, а своје програме презентовала су 
четири универзитета - из Љубљане, Нове 
Горице, Марибора и Приморског. „Ми већ 
имамо много студената из земаља бивше 
Југославије, а највише их је из Србије. Ове 
године Србија је пуноправна чланица у 
оквиру ЕРАЗМУС+ програма за студирање 
у иностранству, што отвара многе могућ-
ности вашим студентима, па они могу да 
уз финансирање ЕУ дођу код нас на сту-
дије“, објашњава наша саговорница. 

Посебну потврду квалитета манифе-
стацији „EDUfair“ дала је чињеница да је 
недавно постала део највеће мреже за са-
ветовање у високом образовању у југоис-
точној Европи - IntegralEdu. С тим у вези, 
уведен је и нови електронски систем ди-
гиталног препознавања интересовања 
који је обезбедио будућим студентима мо-
деран начин обиласка сајма. Они су мог-
ли да се региструју на порталу и добију 
мапу кретања кроз „EDUfair“, у складу са 
својим интересовањима и потребама, како 
би уштедели време и искористили све мо-
гућности. Јелена Бајевић

     

ОМИЉЕНИ ПРОФЕСОР
   На свечаном отварању сајма „EDUfair“ већ традиционално је проглашен омиљени про-
фесор у Србији. Награду је добила Наташа Кристић, наставница ликовне културе која 
већ 20 година ради у Ваљевској гимназији. Скромно нам каже да су сви наставници те 
гимназије посвећени послу и такође су заслужили овакву награду, као и да је то за њу 
било изненађење, јер није ни знала да су је деца сама пријавила.
   „Мислим да је поред самог рада пресудио добар однос који гајим са децом. Кад ви 
њих волите и они воле вас, то је једноставно. Снага ове награде је у томе што знам да су 
ме деца чула и да сам се у њихова срца уписала као добар човек и наставник“, каже за 
„Послове“ Наташа. 
   Она је у Београд дошла у пратњи својих ђака, који су били уз њу кад јој је награда 
уручена. Ученици су нам рекли да им је наставница Наташа узор, да са њом могу да раз-
говарају на различите теме, да јој се увек обрате и добију подршку, али да посебно цене 
то што је у раду строга и захтевна. „Кад имамо ликовно то нам улепша дан. Њени часови 
нису класични, имамо доста праксе и често заједно посећујемо галерије где имамо инте-
рактивне часове који подстичу нашу машту“, кажу ђаци Ваљевске гимназије. 
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П ослодавци широм Србије на презентацијама јавних по-
зива и конкурса Националне службе за запошљавање 
добијају све информације о укључивању у програме и 
мере планиране за ову годину. Циљ промоција је да се 

у непосредном контакту са послодавцима презентују могућ-
ности ангажовања и запошљавања незапослених са евиден-
ције, објасне услови и дају одговори на сва питања.

У Бојнику и Медвеђи
Презентације јавних позива и конкурса, на којима су при-

суствовали послодавци из приватног и јавног сектора, по-
четком марта одржане су у Бојнику и Медвеђи. „Општина ће 
ове године издвојити из локалног буџета 6 милиона динара за 
реализацију јавних радова и програма субвенције за запошља-
вање теже запошљивих категорија незапослених“, рекао је Не-
бојша Ненадовић, председник Општине Бојник, који се захва-
лио представницима Филијале Лесковац НСЗ на дугогодишњој 
сарадњи и помоћи у спровођењу мера активне политике запо-
шљавања. 

Промоцији јавних позива у Дому културе у Медвеђи при-
суствовао је 21 послодавац, а председник ове општине Небојша 
Арсић истакао је да је Медвеђа извојила 3 милиона динара из 
свог буџета за суфинансирање јавних радова са НСЗ и да се 
очекује ангажовање до 50 незапослених. Презентације јавних 
позива и конкурса биће организоване у наредном периоду и у 
другим општинама Јабланичког округа.

Врњачка Бања
Презентацији јавних позива у Врњачкој Бањи присуство-

вало је 38 послодаваца. Помоћник председника Општине Иван 
Џатић и директорка Филијале Краљево НСЗ истакли су изузет-
но добру међусобну сарадњу, али и сарадњу са послодавцима 
и другим институцијама.  

Присутнима се обратио Игор Стајић, из Едукационог цен-
тра Лесковац, који је у Врњачкој Бањи отворио први инклу-
зивни хотел не само у Србији, већ у југоисточној Европи и који 
поред запошљавања особа са инвалидитетом у рад укључује и 
остале социјално угрожене групе.

Панчево
У просторијама Градске управе града Панчева одржана је 

презентација јавних позива НСЗ за 2019. годину. Градоначел-
ник Панчева Саша Павлов истакао је задовољство због велике 
посете послодаваца и нагласио значај мера које у великој мери 
доприносе смањењу незапослености. „Град Панчево је за ову 

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ 
У ПРОГРАМИМА И МЕРАМА НСЗ

Презентације јавних позива

Бојник

Врњачка Бања

Панчево
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годину издвојио за 40% већи износ финансијских средстава у 
односу на прошлу и надам се веома доброј реализацији“, иста-
као је Павлов. 

Заменик директора НСЗ Петар Јарић такође је истакао зна-
чај мера за запошљавање, наводећи да су за НСЗ сви посло-
давци једнаки, без обзира који број лица запошљавају. Зах-
ваљујући послодавцима на одличном одзиву, позвао их је да 
узму учешће у субвенцијама и искористе погодности које им се 
нуде. Директор Филијале Панчево Ђорђе Лукач је навео да је у 
том граду број незапослених смањен са 16.931 на 15.614 лица.

„Данас смо овде да заједнички представимо и приближи-
мо субвенције за запошљавање и утичемо да се наша општина 
убрзано развија, као и до сада“, истакао је Лукач, позивајући 
присутне послодавце на сарадњу. Александра Мишковић, из 
Покрајинске службе за запошљавање, презентовала је мере 
које ће финансирати Секретаријат за привреду и туризам АПВ. 

Шумадијски округ
Филијала Крагујевац НСЗ организовала је презентацију 

јавних позива у пет општина које припадају Шумадијском ок-
ругу: Рачи, Баточини, Книћу, Аранђеловцу, Лапову и Тополи. 
Све презентације подржале су локалне самоуправе са којима 
НСЗ већ годинама има добру сарадњу. У овој години чак 5 од 
укупно 7 локалних самоуправа је поднело захтеве за суфинан-
сирање.

Досадашње презентације јавних позива посетило је око 150 
послодаваца, међу којима је највише оних који до сада нису 
користили програме и мере активне политике запошљавања. 
Директорка Филијале Крагујевац НСЗ Горица Бачанин истакла 
је важност сарадње са послодавцима, локалном самоуправом 
и образовним институцијама и рекла да се само заједничким 
деловањем може превазићи проблем незапослености и про-
наћи одговарајући радници.

„Презентација јавних позива није само прилика да се 
упознате са услугама и мерама које пружа НСЗ, већ и прилика 
да на основу пословног искуства дате предлоге и сугестије и 
истакнете све проблеме са којима се сусрећете приликом запо-
шљавања“, нагласила је Бачанин.

На скупу је представљен и сет мера намењен запошљавању 
лица из категорије теже запошљивих - субвенције послодавци-
ма, јавни радови, програми за запошљавање незапослених 
ОСИ, као и програми које НСЗ већ годинама успешно спроводи: 
стручна пракса, обука на захтев послодавца и програм сти-
цања практичних знања.

Зрењанин
Око 80 послодаваца у Зрењанину присуствовало је пред-

стављању програма и сазнало више о условима конкурисања 
на расписане конкурсе. На скупу је речено да услуге НСЗ имају 
проактиван карактер и наглашену оријентацију ка индивиду-
алним потребама клијената, те је значајно да благовремене и 
потпуне информације допру до свих послодаваца.

„Намера је да допремо и до најмањих послодаваца, који 
можда нису били довољно упознати са нашом понудом, како 
бисмо им појаснили неопходне процедуре“, истакла је дирек-
торка Покрајинске службе за запошљавање Снежана Седлар. 
На добре резултате у запошљавању указао је заменик градона-
челника Зрењанина Саша Сантовац, подсетивши да је 2012. го-
дине у Зрењанину било 12.800 незапослених, а сада их је 4.900.  

„Када је реч о роковима, конкурс за јавне радове је отворен 
до 29. марта, програми подршке запошљавању ОСИ до краја 
године, а сви остали јавни позиви су отворени до утрошка 
средстава, а најкасније до 30. новембра ове године“, нагласила 
је директорка зрењанинске филијале НСЗ Татјана Мијатовић.

Филијала за град Београд НСЗ организује 
презентације јавних позива у београдским 

општинама
На презентацији организованој у Младеновцу, начелни-

ца Одељења за програме запошљавања и предузетништво у 
београдској филијали НСЗ, Весна Живковић Костић, предста-
вила је младеновачким послодавцима програм јавних радова 
за незапослене особе са инвалидитетом (ОСИ), програм самоза-
пошљавања за незапослена лица, вишкове запослених и ОСИ, 
програм самозапошљавања за особе ромске националности и 
програм запошљавања теже запошљивих лица на новоотворе-
ним радним местима.

„Београд ове године неће моћи да организује класичне јавне 
радове, због развијености општине, већ само јавне радове за 
особе са инвалидитетом. Поред тога, новина за ову годину је и да 
су новчани износи увећани по свим овим програмима”, рекла је 
Живковић Костић и напоменула да је сарадња са локалном само-
управом одлична, као и одзив привредника са те општине, а да је 
највише њих у прошлој години конкурисало код НСЗ за програме 
самозапошљавања и јавних радова.

Јавне позиве и конкурсе из области додатног образовања 
и обука представио је организатор образовања одраслих Дра-
гиша Симовић, који је истакао да је у односу на прошлу годину 
НСЗ сада објавила два потпуно нова конкурса за програм при-
правника.

„За разлику од програма стручне праксе, где је у питању 
волонтирање, код програма приправништва се ради о засни-
вању радног односа на неодређено време. Намењен је ис-
кључиво приватним послодавцима и младим незапосленим 
лицима до 30 година живота, са просечном оценом 8,5 на чет-
ворогодишњим студијама и најмање 6 месеци проведених на 
евиденцији НСЗ“, објаснио је Симовић и додао да ће и у овој 
години бити актуелни програми стицања практичних знања 

Зрењанин

Шумадијски округ
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за неквалификоване, технолошке вишкове и дугорочно неза-
послене, програм обука на захтев послодавца, као и већ поме-
нути програм стручне праксе. Саветница за запошљавање ОСИ 
Зорица Ристић представила је два јавна позива намењена овој 
категорији незапослених. Како је рекла, у питању су већ позна-
ти програми субвенција зарада за ОСИ без радног искуства и 
рефундације зараде за особе које се запошљавају под посебним 
условима.

Презентацији јавних позива на општини Чукарица прису-
ствовало је више од 30 предузетника са те општине. 

Синиша Кнежевић, заменик директора Филијале за град Бе-
оград НСЗ, рекао је да су овакви састанци прилика да се пре-
дузетници непосредно упознају са роковима за пријављивање, 
условима учешћа и опредељеним новчаним износима. Он је зах-
валио представницима Општине Чукарица на одличној сарадњи 
са НСЗ. „Није ово једина активност у којој заједно учествујемо, 
пошто сарађујемо и у организацији сајмова запошљавања, обука 
’Пут до успешног предузетника’ и других активности“, рекао је 
Кнежевић и додао да се од почетка године са евиденције Службе 
Чукарица НСЗ запослило 620 лица.

Он је пожелео предузетницима да кроз мере активног 
запошљавања дођу до квалитетног кадра и да подигну ниво 
својих услуга, односно производње, у зависности од тога чиме 

се баве. Здравко Топаловић, члан Општинског већа, позвао је 
предузетнике на сарадњу у овој активности.

„Наши позиви имају за циљ да пруже подршку како не-
запосленим лицима да покрену сопствени посао, тако и вама 
послодавцима да добијете финансијску подршку уколико же-
лите да запослите или радно ангажујете незапослена лица са 
евиденције НСЗ, која спадају у категорију теже запошљивих“, 
рекла је Весна Живковић Костић, начелница Одељења за про-
граме запошљавања и предузетништво Филијале за град Бео-
град НСЗ. 

Уз позив на сарадњу, представници београдске филијале 
Националне службе за запошљавање у Општини Палилула 
представили су послодавцима са те општине јавне позиве и 
конкурсе за подстицање запошљавања у овој години. 

Присутне предузетнике је поздравио Дарко Пауновић, за-
меник председника Општине Палилула, који је истакао веома 
добру сарадњу са НСЗ. „Овакве презентације су најбољи начин 
да послодавци добију све информације о укључивању у мере и 
програме запошљавања“, рекао је Пауновић.

Начелница Одељења за програме запошљавања и пре-
дузетништво у београдској филијали НСЗ Весна Живковић 
Костић, указала је на све предности укључивања у програ-
ме и мере које НСЗ спроводи, осврнувши се на самозапо-
шљавање, запошљавање на новоотвореним радним мести-
ма за теже запошљиве категорије и јавне радове. „Поред 
овог јавног позива за запошљавање на новоотвореним рад-
ним местима, средином године биће отворен још један јавни 
позив у сарадњи са Градом Београдом“, најавила је Живко-
вић Костић. Представљајући конкурс за јавне радове кроз 
који у Београду ове године могу да се ангажују ОСИ, она 
је истакла да је ове године износ финансијских средстава 
повећан на 22.000 динара.

Представљајући јавне позиве који се односе на програме 
додатног образовања и обука, Марчела Вуинац Обућина, на-
челница Одељења за образовање и обуке Филијале за град 
Београд, као један од најатрактивнијих програма поменула 
је стручну праксу. „Ови програми омогућавају послодавцу да 
кроз обуке обликује радника какав му је потребан, а незапос-
ленима додатне обуке или преквалификацију, све са циљем 
запошљавања“, рекла је Марчела. 

О јавним конкурсима намењеним ангажовању особа са 
инвалидитетом говорила је Зорица Ристић, саветница за рад 
за ОСИ, представљајући субвенције зараде за ОСИ без радног 
искуства и запошљавање под посебним условима.

Информације о новим јавним позивима и конкурсима сви 
заинтересовани могу добити и у свакој организационој јединици 
НСЗ, као и преко Позивног центра НСЗ, позивом на број: 0800/300-
301 (бесплатан позив из фиксне телефоније).

Младеновaц

Палилула

Чукарица

Прес НСЗ



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

849
Администрација и управа               10 
Трговина и услуге                              15 
Медицина                                         18
Индустрија и грађевинарство             25
Саобраћај и везе                                       27
Наука и образовање                          27
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               Администрација и управа

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

На основу члана 54 Закона о државним службеници-
ма („Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 81/05, - испр., 83/05 
- испр., 64/07, 67/07 - испр., 116/08, 104/09, 99/14, 
94/17 и 95/18), члана 4 Правилника о спровођењу 
јавног конкурса за попуњавање радних места у Упра-
ви за извршење кривичних санкција („Службени 
гласник РС“, бр. 40/10 и 137/14) и Закључка Коми-
сије за давање сагласности за ново запошљавање 
и додатно радно ангажовање код корисника јавних 
средстава 51 број: 112-713/2019 од 25. јануара 2019. 
године и 51 број: 112-1865/2019 од 26. фебруара 
2019. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА 
У УПРАВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ 

САНКЦИЈА

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

Радна места која се попуњавају: 

II У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ 
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

1) Медицински техничар
у Служби за здравствену заштиту, 

у звању референта
2 извршиоца

Услови за рад на радном месту: завршена средња 
школа, медицинске струке - смер за медицинске тех-
ничаре, положен државни стручни испит или стручни 
испит у области здравствене заштите и најмање две 
године радног искуства у струци.

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

2) Фармацеутски техничар
у Служби за здравствену заштиту, 

у звању референта
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена 
средња школа, медицинске струке - фармацеутски 
техничар; положен државни стручни испит или 
стручни испит у области здравствене заштите и нај-
мање две године радног искуства у струци.

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

Место рада: Сремска Митровица, Фрушкогорска бб

III КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД 
У ПОЖАРЕВЦУ - Забели

1) Подршка реализацији третмана
у Служби за третман, 

у звању млађи саветник
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо 
образовање из научне области педагошке, психолош-
ке или социолошке или политичке науке - смер за 
социјалну политику и социјални рад, или из стручне 
области специјална едукација и рехабилитација - смер 
за превенцију и третман поремећаја понашања, на 
основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специја-
листичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету, радно искуство у 
струци од једне године и током приправничког стажа 
стечена вештина да се знање применизавршен при-
правнички стаж или најмање 5 година радног стажа у 
државним органима, положен државни стручни испит.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: знање из 
Закона о извршењу кривичних санкција и Правилника 
о третману, програму поступања, разврставању и нак-
надном разврставању осуђених лица - усмено; вештина 
комуникације - непосредно, кроз разговор са кандида-
тима. 

2) Лекар
у Служби за здравствену заштиту, 

у звању саветник
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо 
образовање из научне области медицинске науке на 
студијама другог степена - интегрисане академске 
студије у обиму од 360 ЕСПБ, односно на основним 
студијама у трајању од најмање пет година, поло-
жен државни стручни испит или стручни испит у 
области здравствене заштите и најмање три године 
радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: знање из 
Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вешти-
на комуникације - непосредно, кроз разговор са канди-
датима. 

3) Медицински техничар
у Служби за здраствену заштиту,

 у звању референт
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена средња 
школа, медицинске струке - општи смер; положен 
државни стручни испит или стручни испит у области 
здравствене заштите и најмање две године радног 
искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: знање из 
Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вешти-
на комуникације - непосредно, кроз разговор са канди-
датима. 

4) Инструктор руковалац 
централног грејања

у Служби за обуку и упошљавање, 
у звању референта

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена средња 
школа, положен стручни испит за руковаоца парних 
котлова са механизованим и аутоматским ложењем, 
положен државни стручни испит и најмање две годи-
не радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: знање из 
Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вешти-
на комуникације - непосредно, кроз разговор са канди-
датима; 

5) Магационер инструктор
у Служби за обуку и упошљавање, 

у звању референта
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена средња 
школа, економске или техничке струке, положен 
државни стручни испит и најмање две године радног 
искуства у струци. 

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

6) Администратор базе података
у Служби за опште послове, 

у звању млађи саветник
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено висо-
ко образовање из научне области организационе 
науке или електротехничких наука или рачунарске 
науке или математичке науке или економске нау-
ке, ИТ смер, на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, радно искуство у струци од једне годи-
не и током пришравничког стажа стечена вештина 
да се знања примени или најмање пет година рад-
ног стажа у државним органима, положен државни 
стручни испит.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: знање из 
Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вешти-
на комуникације - непосредно, кроз разговор са канди-
датима. 

7) На пословима кантине
у Служби за опште послове, 

у звању референта
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена 
средња школа, положен државни стручни испит и 
најмање две године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: знање из 
Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вешти-
на комуникације - непосредно, кроз разговор са канди-
датима. 

Место рада: Пожаревац, Забелски пут бб

IV КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД У НИШУ

1) Реализатор третмана
у Служби за третман, у звању саветник

2 извршиоца

Услови за рад на радном месту: стечено високо 
образовање из научне области педагошке, психо-
лошке или социолошке или политичке науке - смер 
за социјалну политику и социјални рад, или из стру-
чне области специјална едукација и рехабилитација 
- смер за превенцију и третман поремећаја пона-
шања, на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факул-
тету, положен државни стручни испит и најмање 
три године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
знање из Закона о извршењу кривичних санкција и 
Правилника о третману, програму поступања, раз-
врставању и накнадном разврставању осуђених 
лица - усмено; вештина комуникације - непосредно, 
кроз разговор са кандидатима.

Администрација и управа 
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2) Возач - инструктор
у Служби за обуку и упошљавање, 

у звању референт
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена средња 
школа саобраћајне струке, положен испит за возача 
Б, Ц, Д и Е категорије, положен државни стручни 
испит и најмање 2 године радног искуства у струци.

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

3) Оператер електроодржавања
у звању референт

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена средња 
школа, електро струке, положен државни стручни 
испит и најмање 2 године радног искуства у струци.

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

4) Инструктор молер фарбар
у Служби за обуку и упошљавање, 

у звању референт
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена 
средња школа, грађевинске струке - смер молер 
или уверење о оспособљености за рад на молерс-
ким пословима, положен државни стручни испит и 
најмање 2 године радног искуства у струци.

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

5) Инструктор конфекционар
у Служби за обуку и упошљавање, 

у звању референт
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена средња 
школа, текстилне или кројачке струке, најмање 2 годи-
не радног искуства у струци и положен државни струч-
ни испит. 

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: знање из 
Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вешти-
на комуникације - непосредно, кроз разговор са канди-
датима. 

6) Инструктор монтаже централног 
грејања

у Служби за обуку и упошљавање, 
у звању референт

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена средња 
школа, монтер уређаја за грејање, најмање 2 године 
радног искуства у струци и положен државни струч-
ни испит.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: знање из 
Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вешти-
на комуникације - непосредно, кроз разговор са канди-
датима.

Место рада: Ниш, Насеље Милке Протић бб

V Докази који се прилажу уз пријаву на јавни 
конкурс: 
- писана пријава са биографијом и наводима о доса-
дашњем радном искуству (у пријави назначити ред-
ни број радног места из текста конкурса као и назив 
радног места за које се конкурише, име и презиме, 
датум и место рођења, адресу становања, мејл-ад-
ресу за контакт, контакт телефон, податке о образо-
вању, податке о врсти и дужини радног искуства у 
степену стручне спреме прописане за радно место 
на које се конкурише, са кратким описом послова на 
којима је кандидат радио до подношења пријаве на 
конкурс, пријава мора да буде својеручно потписа-
на) - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија извода из мати-
чне књиге рођених - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе којом 
се потврђује стручна спрема за стручну спрему која 
је наведена у условима за радно место - заједничко 
за сва радна места;
- уверење из суда да се против кандидата не води 
кривични поступак за кривично дело које се гони по 
службеној дужности (не старије од 30 дана) - зајед-
ничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврде, решења и други акти из 
којих се може утврдити на којим пословима, са којом 
стручном спремом и у ком периоду је стечено радно 
искуство у струци) - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија потврде да кан-
дидату раније није престајао радни однос у држав-
ном органу због теже повреде радне дужности из 
радног односа, издата од стране државних органа у 
коме је учесник јавног конкурса био у радном одно-
су - заједничко за сва радна места;
- оргинал или оверена фотокопија доказа о положе-
ном стручном испиту у области здраствене зашти-
те или оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном државном стручном испиту (кандидати 
са положеним правосудним испитом уместо доказа 
о положеном државном стручном испиту подносе 
доказ о положеном правосудном испиту; у складу 
са чланом 101 Закона о државним службеници-
ма државни стручни испит нису дужни да полажу 
државни службеници који су здравствени радници 
или здравствени сарадници у Управи за извршење 
кривичних санкција, који су у обавези да полажу 
или су положили стручни испит у области здравс-
твене заштите);
- оригинал или оверена фотокопија уверења о 
положеном стручном испиту за руковаоца парних 
котлова са механизованим и аутоматским ложењем 
- за радно место инструктор руковалац централног 
грејања;
- положен испит за возача Б, Ц, Д и Е категорије - за 
радно место возача инструктора;
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће 
сама прибавити податке о чињеницама о којима се 
води службена евиденција или ће то орган учинити 
уместо ње - заједничко за сва радна места.

Наведену изјаву могуће је преузети на интернет пре-
зентацији Министарства правде, на следећој интер-
нет адреси: http://www.mpravde.gov.rs/tekst/9998/
konkursi.php

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

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

Законом о општем управном поступку („Службени 
гласник РС“, број 18/16) прописано је, између оста-
лог, да је орган дужан да по службеној дужности, у 
складу са законом, врши увид у податке о чињени-
цама неопходним за одлучивање о којима се води 
службена евиденција, да их прибавља и обрађује 
(члан 9 став 3); да у поступку који се покреће по 

захтеву странке орган може да врши увид, при-
бавља и обрађује личне податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција када је то нео-
пходно за одлучивање, осим ако странка изричито 
изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка 
у року не поднесе личне податке неопходне за одлу-
чивање органа, захтев за покретање поступка ће се 
сматрати неуредним (члан 103 став 3). 

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

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

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

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумена-
та које су оверене пре 1. марта 2017. године у основ-
ним судовима, односно општинским управама. 

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

Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је 
стечена у иностранству мора бити нострификована.
VI Општи услови за рад на радном месту: 
држављанство Републике Србије; да је учесник 
конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније 
није престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде дужности из радног односа и да није 
осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци 
(члан 45 став 1 Закона о државним службеницима).
Посебни услови за рад на радном месту: Чла-
ном 253 став 4 Закона о извршења кривичних санк-
ција прописано је да се у радни однос не може се 
примити лице које је осуђено због кривичног дела 
које се гони по службеној дужности, лице против 
кога се води кривични поступак за кривично дело 
које се гони по службеној дужности, лице које је 
осуђено на безусловну казну затвора у трајању 
дужем од три месеца и лице за које, у складу са 
прописима којима је уређено вршење безбедносних 
провера, постоје безбедносне сметње.
VI Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок 
за подношење пријава на конкурс је 8 (осам) дана и 
почиње да тече наредног дана од дана оглашавања 
у периодичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање „Послови“.

VII Место, дан и време када ће се спровести 
изборни поступак: Cа кандидатима чије су прија-
ве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, 
уз које су приложени сви потребни докази и који 
испуњавају услове за рад на оглашеном радном 
месту провера стручних оспособљености, знања и 
вештина које се вреднују у изборном поступку спро-
вешће се у просторијама наведених завода.
О дану и времену спровођења изборног поступка 
кандидати ће бити обавештени телефоном или теле-
грамом, на контакте (бројеве телефона или адресе) 
које наведу у својим пријавама.

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

Администрација и управа 
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IX Лице задужено за давање обавештења 
о конкурсу: Биљана Станишић и Сања Пешић 
Дамљановић, тел. 011/363-11-93.

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

НАПОМЕНЕ: Као државни службеник може да се 
запосли пунолетан држављанин Републике Србије 
који има прописану стручну спрему и испуњава 
остале услове одређене законом, другим прописом 
и правилником о унутрашњем уређењу и система-
тизацији радних места у државном органу, ако му 
раније није престајао радни однос у државном орга-
ну због теже повреде дужности из радног односа 
и није осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци. Као државни службеник на извршилачком 
радном месту може да се запосли и лице које нема 
положен државни стручни испит, али је дужно да га 
положи у року утврђеном овим законом.

Државни службеник који је у радном односу на 
неодређено време мора да има положен државни 
стручни испит. Пробни рад је обавезан за све који 
први пут заснивају радни однос у државном органу, 
а нису приправници, нити раде у кабинету.

Државни службеник на пробном раду који је рад-
ни однос засновао на неодређено време и држав-
ни службеник који је засновао радни однос на 
неодређено време, а који нема положен држав-
ни стручни испит полаже државни стручни испит 
у року од шест месеци од дана заснивања радног 
односа.

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

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

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

Обавештавају се кандидати да ће се документација 
враћати искључиво уз писмени захтев кандидата.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији 
Министарства правде: www.mpravde.gov.rs, на пор-
талу е-Управе и на огласној табли Управе за извр-
шење кривичних санкција, интернет презентацији и 
периодичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање. 

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

БЕОГРА Д

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

На основу члана 4 Правилника о спровођењу јавног 
конкурса за попуњавање радних места у Управи за 
извршење кривичних санкција („Службени глас-
ник РС“, бр. 40/10 и 137/14) и Закључка Комисије 
за давање сагласности за ново запошљавање и 
додатно радно ангажовање код корисника јавних 
средстава 51 број: 112-12546/2018 од 25. децембра 
2018. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА 
У УПРАВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ 

САНКЦИЈА

I Орган у коме се радно место попуњава: 
Министарство правде - Управа за извршење кри-
вичних санкција, Немањина 22-24, Београд. 

Раднo местo којe се попуњава: 

II У СПЕЦИЈАЛНОЈ ЗАТВОРСКОЈ БОЛНИЦИ 
У БЕОГРАДУ

1. Лекар специјалиста интерне 
медицине

у Одсеку за лечење соматских 
болести лица лишених слободе са 

дијагностиком у Служби за здравствену 
заштиту, 

у звању самостални саветник
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено висо-
ко образовање из научне области медицинске нау-
ке на академским интегрисаним, специјалистичким 
студијама у обиму од најмање 420 ЕСПБ бодова, 
односно на основним студијама у трајању од нај-
мање пет година, положен државни стручни испит 
или стручни испит у области здравствене заштите, 
положен специјалистички испит из интерне медици-
не и најмaње пет година радног искуства на истим 
или одговарајућим пословима.
Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
знање из Закона о извршењу кривичних санкција - 
усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз 
разговор са кандидатима. 

Место рада: Београд, Бачванска 14.
III Докази који се прилажу уз пријаву на кон-
курс:
- пријава са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству (у пријави назначити редни број 
радног места из текста конкурса као и назив радног 
места за које се конкурише, име и презиме, датум 
и место рођења, јединствени матични број грађа-
на, адресу пребивалишта, односно боравишта, мејл 
адреса за контакт, контакт телефон, податке о обра-
зовању, податке о врсти и дужини радног искуства 
у степену стручне спреме прописане за радно место 
на које се конкурише, са кратким описом послова 
на којима је кандидат радио до подношења пријаве 
на конкурс, пријава мора да буде својеручно потпи-
сана);
- оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе којом 
се потврђује стручна спрема за стручну спрему која 
је наведена у условима за радно место;
- уверење из суда да се против кандидата не води 
кривични поступак за кривично дело које се гони по 
службеној дужности (не старије од 30 дана);

- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврде, решења и други акти из 
којих се може утврдити на којим пословима, са којом 
стручном спремом и у ком периоду је стечено радно 
искуство у струци);
- оригинал или оверена фотокопија доказа о поло-
женом стручном испиту у области здравствене 
заштите или државном стручном испиту; (у скла-
ду са чланом 101 Закона о државним службеници-
ма државни стручни испит нису дужни да полажу 
државни службеници који су здравствени радници 
или здравствени сарадници у Управи за извршење 
кривичних санкција, који су у обавези да полажу 
или су положили стручни испит у области здравс-
твене заштите);
- доказ о положеном специјалистичком испиту из 
интерне медицине у оригиналу или овереној фото-
копији;
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће 
сама прибавити податке о чињеницама о којима се 
води службена евиденција или ће то орган учинити 
уместо ње - заједничко за сва радна места; наведену 
изјаву могуће је преузети на интернет презентацији 
Министарства правде, на следећој интернет адреси: 
http://www.mpravde.gov.rs/tekst/9998/konkursi.php

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

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

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

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

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

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

IV Општи услови за рад на радном месту: 
држављанство Републике Србије; да је учесник кон-
курса пунолетан; да има прописану стручну спрему 
и испуњава остале услове одређене законом, другим 
прописом и правилником о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у државном органу; 
да учеснику конкурса раније није престајао радни 
однос у државном органу због теже повреде дуж-
ности из радног односа и да није осуђиван на каз-
ну затвора од најмање шест месеци (члан 45 став 1 
Закона о државним службеницима).

Посебни услови за рад на радном месту: чла-
ном 253 став 4 Закона о извршења кривичних санк-
ција прописано је да се у радни однос не може се 
примити лице које је осуђено због кривичног дела 
које се гони по службеној дужности, лице против 

Администрација и управа 

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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кога се води кривични поступак за кривично дело 
које се гони по службеној дужности, лице које је 
осуђено на безусловну казну затвора у трајању 
дужем од три месеца и лице за које, у складу са 
прописима којима је уређено вршење безбедносних 
провера, постоје безбедносне сметње.

V Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за 
подношење пријава на конкурс је 8 дана и почиње 
да тече наредног дана од дана оглашавања у пери-
одичном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање.

VI Место, дан и време када ће се спровести 
изборни поступак: Cа кандидатима чије су прија-
ве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, 
уз које су приложени сви потребни докази и који 
испуњавају услове за рад на оглашеном радном 
месту провера стручних оспособљености, знања 
и вештина које се вреднују у изборном поступку 
спровешће се у просторијама Специјалне затворске 
болнице у Београду, Бачванска 14.

О дану и времену спровођења изборног поступ-
ка кандидати ће бити обавештени телефоном или 
телеграмом, на контакте (бројеве телефона или 
адресе) које наведу у својим пријавама.

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

VIII Лице задужено за давање обавештења 
о конкурсу: Биљана Станишић и Сања Пешић 
Дамљановић, тел: 011/2685-305.

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

НАПОМЕНЕ: Као државни службеник на изврши-
лачком радном месту може да се запосли и лице 
које нема положен државни стручни испит, али је 
дужно да га положи у року утврђеном законом.

Државни службеник на пробном раду који је рад-
ни однос засновао на неодређено време и држав-
ни службеник који је засновао радни однос на 
неодређено време, а који нема положен држав-
ни стручни испит полаже државни стручни испит 
у року од шест месеци од дана заснивања радног 
односа. 

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

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

Обавештавају се кандидати да ће се документација 
враћати искључиво уз писмени захтев кандидата.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији 
Министарства правде: www.mpravde.gov.rs, на пор-
талу е-Управе и на огласној табли Управе за извр-
шење кривичних санкција, интернет презентацији и 
периодичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање. 

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

КИКИНДА

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ

ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ
24420 Кањижа, Главни трг 9

тел. 024/874-733

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат треба да је држављанин Репу-
блике Србије; да је пунолетан; да има стечено 
високо образовање на студијама другог степена 
(дипломске академске студије, студије мастер, спе-
цијалистичке струковне студије или специјалистич-
ке академске студије), односно високо образовање 
на основним студијама у трајању од четири године; 
да није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњи-
во дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу; да поседује искуство у 
руковођењу у образовно-васпитном раду, у вођењу 
пројеката у области образовања и у разним обли-
цима стручног усавршавања; да познаје језике који 
су у службеној употреби у општини Кањижа; да зна 
бар један страни језик; да познаје рад на рачунару. 
Уз пријаву на конкурс кандидат доставља следећу 
документацију: биографију, мотивационо писмо, 
уверење о држављанству (оригинал или оверену 
копију не старију од 6 месеци), извод из МК рођених 
(оригинал или неоверену копију), оверену фото-
копију дипломе или уверења о стеченом високом 
образовању, којима се потврђује стручна спрема; 
оригинал или оверену фотокопију уверења поли-
цијске управе да није осуђиван на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци. Услови о радном 
искуству из конкурса се доказују навођењем (у био-
графији) установе или организације које могу да 
потврде да кандидат испуњава наведене услове; 
услови о познавању језика у службеној употреби 
у општини Кањижа и једног страног језика ће се 
проверавати усмено приликом разговора са канди-
датом; услов о познавању рада на рачунару ће се 
проверити практичним путем.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 15 дана од 
дана оглашавања у публикацији „Послови“. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријава са прилозима подноси се у 
затвореној коверти, на адресу: Регионални центар 
за професионални развој запослених у образовању, 
Главни трг 9, 24420 Кањижа, са назнаком: „Конкурс 
за избор директора - не отварати“. Додатне инфор-
мације се могу добити на телефон: 024/874-733.

ОПШТИНА СЕНТА
ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОПШТИНЕ СЕНТА
24400 Сента, Главни трг 1

Заменик начелника
Општинске управе општине Сента, на 

одређено време од 5 година

Опис посла: Заменик начелника Општинске упра-
ве замењује начелника Општинске управе у случају 
његове одсутности и спречености да обавља своју 
дужност у складу са законом, Статутом општине, 
одлукама Скупштине општине, Општинског већа 
и председника општине; обавља и друге послове 
из надлежности Општинске управе по овлашћењу 
начелника Општинске управе.

УСЛОВИ: Кандидат треба да је пунолетан државља-
нин Републике Србије; стечено високо образовање 
из научне области правне науке на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним сту-

дијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни 
испит и најмање пет година радног искуства у стру-
ци; да ниије правоснажно осуђиован на безусловну 
казну затвора од најмање шест месеци; да му није 
престајао радни однос у државном органу односно 
органу аутономне покрајине или јединице локалне 
самоуправе, због теже повреде дужности из радно 
односа. Посебни услови: оспособљеност за рад на 
рачунару и познавање (српског и мађарског) језика 
и писма који су у службеној употреби у општини. 
Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Зако-
на о локалној самоуправи, Закона о запосленима 
у аутономним покрајинама и јединицама локал-
не самоуправе, познавање области из делокруга 
рада Општинске управе општине Сента, познавање 
прописа којема се регулише рад Општинске упра-
ве, стручне оспособљености за рад на положају и 
вештине комуникације- увидом у податке из пријеве 
и разговором, вештине кандидата за рад на рачуна-
ру; познавање (српског и мађарског) језика и писма 
који су у службеној употреби у општини - усмено.

ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз пријаву на јав-
ни конкурс: пријава са биографијом о наводима о 
досадашњем радном искуству, оригинал или овере-
на фотокопија дипломе којом се потврђује стручна 
спрема, оригинал или оверена фотокопија доказа 
о положеном стручном испиту за рад у државним 
органима (лице са положеним оправосудним испи-
том уместо уверења о положеном стручном испиту 
за рад у државним органима достављају оригинал 
или оверену фотокопију уверења о положеном  
правосудном испиту), оригинал или оверена фото-
копија доказа о радном искуству у струци, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
доказ да кандидат није правоснажно осуђивано на 
безусловну казну затвора од најмање шест месе-
ци и доказ да раније није престајао радни однос 
у државном органу, односно органу аутономне 
покрајине или јединице локалне самоуправе, због 
теже повреде дужности из радног однос. Сви дока-
зи прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је 
оверена у општини, суду или код јавног бележни-
ка. Место, дан и време када ће се сровести изборни 
поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовре-
мене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су 
приложени сви потребни докази и који испуњавају 
услове за оглашено радно место, обавиће се про-
вера стручних оспособљености, знања и вештине 
које се вреднују у изборном поступку, о чему ће 
кандидати међу којима се спроводи изборни посту-
пак бити писмено обавештени, а кандидати ће се 
обавестити и путем интенет адресе, ако је дата, као 
и телефонским путем. Напомене: Неблаговремене, 
недопуштене, неразумљиве или непотпуне прија-
ве и пријаве уз које нису приложени сви потреб-
ни докази у оригиналу или фотокопији овереној 
у општини, суду или код јавног бележника, биће 
одбачене. Конкурс спроводи Конкурсна комисија 
именована од стране Општинског већа општине 
Сента. Конкурс је објављен на интернет страници 
и огласној табли Општинске управе општине Сента, 
интернет страници и периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање. Рок за подно-
шење пријаве је 15 дана. Адреса на коју се подноси 
пријава: Општина Сента, Општинска управа општи-
не Сента, 24400 Сента, Главни трг 1, са назнаком 
“За јавни конкурс за попуњавање положаја”. Лице 
које је задужено за давање обавештења о јавном 
конкурсу: Ева Гере, руководилац Одсека за општу 
управу - сарадник, телефон: 024/655-487, e-mail: 
radniodnos@zenta-senta.co.rs. 

Администрација и управа

Посао се не чека, 
посао се тражи

Национална служба
за запошљавање
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КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ОПШТИНА ЛИПЉАН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН

Липљан

Привремени орган општине Липљан на основу чл. 
24 Закона о јавним предузећима (“Сл. гласник РС“ 
15/2016), чл. 32. Закона о локланој самоуправи („Сл. 
гласник бр. 129/2007, 83/2014, 101/2016, 47/2018), 
чл. 23. тач. 29 Статута општине Липљан и Одлуке 
Привременог органа општине Липљан бр. 020-246 
0д 13.03.2019.године, оглашава јавни конкурс за 
именовање

Директора ЈП Дирекција за градско 
грађевинско земљиште и изградњу 

Липљан
на мандат од 4 године

Место рада: Липљан, Улпијана 7

УСЛОВИ: да кандидат има високо образовање сте-
чено на студијама - мастер академске студије, однос-
но, на основним студијама у трајању однајмање 4 
године као дипл. инжењер грађевинарства, дипл. 
економиста, дипл. правник или дипл. архитекта; да 
има најмање три године рада у струци на руково-
дећем положају; да није осуђиван за кривично дело 
против привреде, правног саобраћаја и службене 
дужности; да му није изречена мера безбедности заб-
ране обављања делатности која је претежна делат-
ност јавног предузећа.

Рок за подношење пријава: Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања у листу 
„Послови“.

Докази који се прилажу уз пријаву: извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држављанству; 
доказ о стручној спреми (диплома или уверење); 
доказ о радном искуству; уверење да кандидат није 
осуђиван на условну или безусловну казну за кри-
вична дела против привреде, правног саобраћаја 
или службене дужности (потврда полицијске упра-
ве); уверење да кандидату није изречена мера без-
бедности забране обављања претежне делатности 
јавног предузећа (потврда привредног суда). Сви 
докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији 
која је оверена код надлежног органа.

Изборни поступак: Изборни поступак спроводи 
комисија за именовање, усменим разговором са 
кандидатима. Усменим разговором врши се прове-
ра познавања функционисања Јавног предузећа, 
обављање делатности од општег интереса и прове-
ра познавања функционисања локалне смаоуправе.

Адреса на коју се подносе пријаве за јавни кон-
курс: 38232 Липљан, Улпијана 7, са назнаком: „Пријава 
на јавни конкурс за именовање директора Јавног пре-
дузећа Дирекција за градско и грађевинско земљиште 
и изградњу Липљан“.

Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне прија-
ве неће се разматрати. Лице задужено за контакт је 
Мирјана Лазић, председник комисије, контакт тел: 
049/657-817.

ПОЖАРEВАЦ

ВИШИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ
12000 Пожаревац, Јована Шербановића 4

Секретар суда у звању самостални 
саветник

Опис послова: помаже председнику суда у вршењу 
послова судске управе, израђује нацрте норматив-
них аката, прима странке, прима захтеве за изузеће 
и израђује нацрте одлука по поднетим захтевима, 
обезбеђује замене одсутних запослених, обавља 
послове у вези израде извештаја о раду суда, при-
према акте о правима из радних односа запослених, 
врши надзор над персоналном евиденцијом запос-
лених и пословима који се односе на рад и радне 
односе, надгледа и контролише рад унутрашњих 
јединица - служби, припрема предмете на које се 
односе притужбе странака, реферише стање у спи-
сима предмета председнику суда и припрема нацр-
те одговора по притужбама, врши писмену корес-
поденцију са другим државним органима, руководи 
библиотеком суда, организује рад судског особља и 
обавља друге послове по налогу председника суда.

УСЛОВИ: стечено високо образовање на правном 
факултету, на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, положен правосудни испит и 
најмање 5 година радног искуства у струци. Поред 
наведених услова кандидати треба да испуњавају и 
услове за заснивање радног односа прописане чла-
ном 24 и 26 Законом о раду („Службени гласник РС”, 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлу-
ка УС, 113/17 и 95/18) и чланом 45 став 1 Закона о 
државним службеницима. Као државни службеник 
може да се запосли пунолетан држављанин Репу-
блике Србије који има прописану стручну спрему и 
испуњава остале услове одређене законом, другим 
прописом и правилником о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у државном органу, 
ако му раније није престајао радни однос у држав-
ном органу због теже повреде дужности из радног 
односа и да није осуђиван на казну затвора од нај-
мање шест месеци. Место рада: Виши суд у Пожаре-
вцу, Јована Шербановића 4, Пожаревац. Уз пријаву 
на конкурс кандидати су дужни да приложе следећу 
документацију: прибављање доказа о чињеницама 
које су неопходне за одлучивање: чланом 103 став 
3 Закона о општем управном поступку („Службени 
гласник РС”, бр.18/16 и 95/18 - аутентично тума-
чење) прописано је да у поступку који се покреће 
по захтеву странке орган може да врши увид, при-
бавља и обрађује личне податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција када је то нео-
пходно за одлучивање, осим ако странка изричито 
изјави да ће те податке прибавити сама. Ако стран-
ка у року не поднесе личне податке неопходне за 
одлучивање органа, захтев за покретање поступка 
ће се сматрати неуредним (члан 59 став 2 овог зако-
на). Сагласно наведеном, Виши суд у Пожаревцу ће 
прибавити доказе о чињеницама о којима се води 
службена евиденција: уверење о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених, осим уколико 
кандидат изричито изјави да ће наведене податке 
прибавити сам. Наведене доказе кандидат може 
доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег 
и бржег спровођења изборног поступка. Кандидати 
пријаву подносе на обрасцу који се може преузети 
на интернет презентацији - сајту суда на веб-адре-
си: www.po.vi.sud.rs или непосредно у просторијама 
Судске управе Вишег суда у Пожаревцу, на адре-
си: Пожаревац, Јована Шербановића 4, а пријава 
садржи и податке о начину прибављања података 
из службених евиденција (кандидат се опредељује 
да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција или ће то 
орган учинити уместо њега). Уз пријаву кандидати 
подносе: оригинал или оверену фотокопију доказа о 

одговарајућој стручној спреми, оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о положеном правосудном 
испиту, оригинал или оверену фотокопију исправа 
којима се доказује тражено радно искуство (потвр-
де, решења, уговори и друга акта из којих се види 
на којим пословима и са којом стручном спремом 
је стечено радно искуство), уверење о неосуђива-
ности (не старије од 6 месеци), потврду да канди-
дату није престао радни однос у државном органу 
због теже повреде дужности из радног односа коју 
издаје државни орган у коме је кандидат био у рад-
ном односу (подносе само кандидати који су били у 
радном односу у другом државном органу). Потреб-
но је да кандидати пријаву потпишу својеручно. Сви 
докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која 
је оверена код јавног бележника (изузетно у градо-
вима и општинама у којима нису именовани јавни 
бележници, приложени докази могу бити оверени у 
основним судовима, судским јединицама, пријемним 
канцеларијама основних судова, односно општин-
ским управама као поверени посао). Као доказ се 
могу приложити и фотокопије докумената које су 
оверене пре 1. марта 2017. године у основним судо-
вима, односно општинским управама (осим уверења 
о неосуђиваности које не може да буде старије од 
6 месеци). Државни службеник који се пријављује 
на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и 
извода из матичне књиге рођених подноси решење 
о распоређивању или премештају на радно место у 
органу у коме ради или решење да је нераспоређен. 
Рок за подношење пријава на оглас са кратком 
биографијом и одговарајућом документацијом је 8 
дана и почиње да тече наредног дана од дана када 
је јавни конкурс оглашен у периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање. Кан-
дидати пријаве на оглас подносе на адресу: Виши 
суд у Пожаревцу, Јована Шербановића 4, лично 
или препорученом пошиљком, са назнаком „За кон-
курс за пријем секретара суда”. Лице које је заду-
жено за давање обавештења о конкурсу је Ђорђе 
Стефановић, контакт телефон: 012/523-886. Напо-
мена: пробни рад је обавезан за кандидата који 
први пут заснива радни однос у државном органу 
и траје 6 месеци. Стручну оспособљеност кандида-
та конкурсна комисија вреднује оцењујући испуње-
ност услова према тексту огласа, усаглашеним са 
описом радног места у Правилнику о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места у Вишем 
суду у Пожаревцу, као и према претходном рад-
ном искуству кандидата и евентуалном стручном 
усавршавању и посебним областима знања. Знање 
кандидата конкурсна комисија ће вредновати на 
основу усменог разговора са кандидатима, прове-
ром познавања прописа из домена организације и 
рада суда у области од значаја за функционисање 
судске управе (Закон о уређењу судова, Закон о 
судијама, Судски пословник), те провером опште 
културе, ценећи стручно знање у области рада на 
том радном месту, а узимајући у обзир и мишљење 
претходних послодаваца за лица која су већ била 
у радном односу. Вештине кандидата конкурсна 
комисија вреднује ценећи вештину комуникације, 
логичког и аналитичког резоновања и елоквенције. 
Датум и место разговора на коме ће бити изврше-
на провера знања и вештина кандидата биће нак-
надно одређени, о чему ће кандидати бити благо-
времено обавештени, с тим да разговор неће бити 
обављен пре 01.04.2019. године. Неблаговремене, 
недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве и 
пријаве уз које нису приложени сви потребни дока-
зи (оверене фотокопије или оригинал), конкурсна 
комисија ће одбацити. Сви изрази, појмови, име-
нице, придеви и глаголи у овом огласу који су упо-
требљени у мушком граматичком роду односе се без 
дискриминације и на особе женског пола. Овај оглас 
објављује се на интернет презентацији Вишег суда у 
Пожаревцу, на порталу е-управе, на огласној табли 
суда, интернет презентацији и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање. 

 Администрација и управа

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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УЖИЦЕ

„ПРЕСИНД“ ДОО
31315 Златибор, Водица бб

Директор синдикалног предузећа 
„Пресинд“ д.о.о.

на мандатни период од 4 године, 
са местом рада на Златибору 

УСЛОВИ: Општи услови за именовање: држављан-
ство Републике Србије; да је учесник конкурса 
пунолетан, да није осуђиван на казну затвора од 
најмање шест месеци, да се против њега не води 
кривични поступак или истрага за кривична дела за 
која се гони по службеној дужности, да има здрав-
ствену (психичку и физичку) способност за рад на 
пословима радног места за које конкурише. Посеб-
ни услови за рад на радном месту: најмање средња 
стручна спрема и најмање годину дана стажа на 
руководећим местима, да није осуђиван за кривична 
дела против привреде, током периода од пет годи-
на рачунајући од дана правоснажности пресуде, с 
тим да се у период не урачунава време проведено 
на издржавању казне затвора, да му није изречена 
мера безбедности забране обављања делатности 
која представља претежну делатност друштва за 
време док траје та забрана. 

ОСТАЛО: Место рада: Златибор, општина Чаје-
тина. Пријаве се подносе непосредно или путем 
поште на адресу Синдиката, Пожешка 41, Београд, 
са назнаком: „За Синдикат запослених у социјал-
ној заштити Републике Србије - за конкурс”. Рок 
за подношење пријава је 15 дана и почиње да 
тече наредног дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови“ Националне служ-
бе за запошљавање. Докази који се прилажу уз 
пријаву на конкурс: пријава потписана својеручно 
са биографијом и наводима о досадашњем рад-
ном искуству; увререње о држављанству; извод 
из матичне књиге рођених; доказ о одговарајућој 
стручној спреми (диплома или уверење); уверење 
да лице није осуђивано на казну затвора од нај-
мање 6 месеци (издаје надлежна полицијска упра-
ва, не старије од 6 месеци), уверење да против 
лица није покренут кривични поступак, нити је 
покренута истрага и претходно поступак (издато 
од стране надлежног суда, не старије од 6 месеци); 
потврда надлежног суда да му није изречена мера 
забране обављања делатности која представља 
претежну делатност друштва за време док траје та 
забрана (5520 - одмаралишта и слични објекти за 
краћи боравак); исправе којима се доказује радно 
искуство (потврде, уговори, решење и други акти 
из којих се може утврдити на којим пословима и 
са којом стручном спремом је стечено радно иску-
ство); план рада за мандатни период од 4 године. 
Уз пријаву на оглас потребно је приложити фото-
копије свих доказа наведених огласом о јавном 
конкурсу. Пријавом на јавни конкурс 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 Синдикат запослених у социјал-
ној заштити Републике Србије. Напомене: дирек-
тор се именује на мандатни период од 4 године. 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису прило-
жени сви потребни докази неће се разматрати. 
Кандидат који буде изабран, пре закључивања 
уговора о правима и обавезама директора дужан 
је да достави оригинале или оверене фотокопије 
свих доказа који се траже за именовање. Оглас је 
објављен на интернет страници Синдиката запос-
лених у социјалној заштити Републике Србије и 
периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање. Сви изрази, појмови, именице, 
придеви и глаголи у овом конкурсу који су упо-
требљени у мушком граматичком роду, односе се 
без дискриминације и на особе женског пола и обр-
нуто.

                                              Трговина и услуге

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА 
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места за рад 
у Републици Мађарској

Послодавац: „BODY FASHION“, Dunaujvaros, Neumann 
Janos utca 1, Мађарска

Шивач - радник на машини за 
шивење

уговор о раду на неодређено време
40 извршилаца

УСЛОВИ: III степен, профил шивач; могу се 
пријавити и кандидати који немају образовање у 
области шивења али потребно је да имају искуство 
у шивењу у индустријском окружењу; обавезно рад-
но искуство у индустријском шивењу.

ОСТАЛО: висина зараде износи: бруто 195.000 
HUF (612,82 евра); нето 129.675 HUF (407,53 евра) 
месечно; радно време: од 05:45-14:05 понедељак - 
петак; пауза од 20 минута за оброк; запослени су 
одмах социјално осигурани; трошкове превоза од 
Републике Србије до Републике Мађарске и повра-
так регулише послодавац; трошкове визирања 
и радних дозвола сноси послодавац; додатак за 
смештај првих 6 месеци у виду финансијске помоћи: 
1-3 месеца 30.000 HUF (94,28 евра); 4-6 месеци 
20.000 HUF (62.85 евра); послодавац сноси трошко-
ве здравственог осигурања; познавање мађарског 
језика није обавезно али је пожељно; пробни рад 3 
месец; тест из шивања је обавезан.
Потребна документација: радна биографија/CV 
(Еуропас формат). Наведена документа доставити 
на српском језику.

Начин конкурисања: Кандидати који су еви-
дентирани као незапослена лица у Националној 
служби за запошљавање, потребна документа дос-
тављају филијали НСЗ у којој су пријављени, лич-
но или поштом, на адресу филијале, са назнаком 
„За конкурс ШИВАЧ - BODY FASHION, Dunaujvaros, 
Neumann Janos utca 1, Мађарска“. Кандидати који 
нису евидентирани као незапослена лица у Нацио-
налној служби за запошљавање потребна доку-
мента достављају поштом, на адресу: Национална 
служба за запошљавање, Филијала за град Београд, 
Миграциони сервисни центар, Косте Абрашевића 10, 
са назнаком „За конкурс: ШИВАЧ - BODY FASHION, 
Dunaujvaros, Neumann Janos utca 1, Мађарска“.
Детаљне информације о условима рада кандидати 
ће добити на разговору са послодавцем. О месту и 
термину одржавања разговора биће обавештени 
путем телефона или имејлом кандидати који уђу у 
ужи избор. Непотпуна документација неће бити раз-
матрана.

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

Миграциони сервисни центар Београд
НСЗ, Филијала Београд, Косте Абрашевића 10

тел. 011/2416-836, 064/8107-046
Миграциони сервисни центар Ниш
НСЗ, Филијала Ниш, Ратка Вукићевића 3

тел. 018/501-231

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

тел. 021/4885-514

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

тел. 020/330-047
Миграциони сервисни центар Крушевац

НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33
тел. 037/412-531

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

тел. 036/302-070

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

тел. 030/453-121, 453-123

Рок трајања конкурса: 01.03.2019. године

COLD PRESSOK DOO
11080 Земун, Батајница

тел. 065/2049-458

Радник на машини за цеђење воћа
 и поврћа

УСЛОВИ: I или II степен, потребно радно искуство 
од 3 месеца. Кандидати пријаве могу слати на e-mail 
адресу: proizvodnja@coldpressok.com или се пријави-
ти на број телефона: 065/2049-458.

VIS NETWORK DOO
11000 Београд, Милоја Ђака 18

тел. 060/600-6036

Електричар
на одређено време

5 извршилаца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у наведе-
ном занимању, 6 месеци радног искуства на наведе-
ним пословима, предвиђен пробни рад. Кандидати 
треба да се јаве на наведени број телефона. Рок за 
пријављивање: 01.04.2019. године.

COLD PRESSOK DOO
11080 Земун, Батајница

тел. 065/2049-458

Радник на аутоматској пунилици, 
етикетирки и затварачици боца

УСЛОВИ: I и II степен, потребно радно искуство од 3 
месеца. Кандидати пријаве могу слати на имејл-ад-
ресу: proizvodnja@coldpressok.com или се пријавити 
на број телефона: 065/2049-458.

АУТО-СЕРВИС „РОЂЕНИ БГД“
Мељак, Душана Борисављевића 16

тел. 069/655-680

Ауто-механичар
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у неведеном 
занимању, без обзира на радно искуство. Јављање 
кандидата на наведени телефон у року од 15 дана 
од објављивања огласа у публикацији „Послови“. 
Особа за контакт: Александар Поповић.

СЗТР „А и П“ ДЕСИМИРОВАЦ
34000 Десимировац
тел. 065/5616-160

Продавац мешовите робе у 
маркету

на одређено време 6 месеци
3 извршиоца

УСЛОВИ: лица без обзира на занимање и радно 
искуство могу да се јаве послодавцу на контакт 
телефон: 065/561-61-60, најкасније до 11.04.2019. 
године.
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СЗР ШТАМПАРИЈА „ИЛИЋ“
21000 Нови Сад
тел. 063/510-257

Радник у штампарији
пробни рад 2 месеца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме. Јављање 
кандидата на горенаведени телефон. Рок за пријаву 
до 11.04.2019.

EXPRESS TRANS
ДОО ЗА МЕЂУНАРОДНИ И
УНУТРАШЊИ ТРАНСПОРТ

21000 Нови Сад, Јегричка 13/а
e-mail: bojan.ristic@expresstrans.rs

Диспонент комерцијалиста
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани инжењер за 
друмски саобраћај; основна информатичка обука; 
пожељно енглески и немачки језик - почетни ниво. 
Јављање кандидата на горенаведени имејл. Рок за 
пријаву до 11.04.2019.

„ШУМЕР“ ДОО
22244 Адашевци, Бранка Радичевића 4

тел. 022/2150-107
e-mail: info@sumer.rs

Агент продаје
на одређено време до 1 године

Одговорност: проналажење нових купаца путем 
интернета, имејла, телефонских разговора и након 
тога посете купаца, примање наруџбина, решавање 
проблема и приговора купца, пружање информа-
ција купцима, одржавање контакта са клијентима, 
уговарање нових послова, праћење тржишта, усме-
реност на циљеве, уверљивост, способност ефи-
касног решавања проблема, познавање локалног 
тржишта.

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, нај-
мање 1 година радног искуства на истим или слич-
ним пословима, изражене презентацијске и прего-
варачке способности, искуство у директној продаји 
у истој или сличној делатности, организацијске 
вештине, професионалност, комуникативност, 
висока мотивисаност, знање једног страног језика, 
знање рада на рачунару, могућност самосталног и 
тимског рада; знање једног страног језика и иску-
ство у директној продаји су предност.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 60 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. 
Пријаве се шаљу на e-mail адресу: info@sumer.rs. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узи-
мати у  разматрање.

„СТАРА КОЛИБА“ ДОО
11070 Нови Београд, Ушће бб

тел. 063/550-155

Столар
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: III или II степен стручности, столар или 
тесар, радно искуство 6 месеци. Пријаве слати у 
року од 30 дана од дана објављивања огласа.

YU SORBON DOO
11080 Земун, Алтина

тел. 063/1191-213

Физички радник
УСЛОВИ: I степен, није потребно радно искуство. 
Кандидати се могу пријавити на број телефона: 
063/1191-213.

НИКОЛА ЖУНИЋ
ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ

34000 Крагујевац
тел. 034/356-059

e-mail: zunicnikola.izvrsitelj@gmail.com

Административни радник за 
теренске послове -техничар

пробни рад 2 месеца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, без обзира на 
занимање; радно искуство није неопходно; возачка 
дозвола Б категорије; познавање рада на рачунару 
(MS Office пакет); вештина комуникације, организа-
ције, сналажења и решавање проблема. Кандидати 
своју радну биографију могу доставити на e-mail: 
zunicnikola.izvrsitelj@gmail.com или могу позвати 
на контакт телефон: 034/356-059, најкасније до 
28.03.2019. године.

ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ „НАПРЕДАК“

18230 Сокобања, Хајдук Вељкова 22
тел. 018/830-670

Водоинсталатер
на одређено време

УСЛОВИ: III степен, средње образовање у трого-
дишњем трајању, водоинсталатер; радно искуство 
6 месеци.

„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 рад-
ног 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. Кан-
дидати 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, Смедерево - 20

УСЛОВИ: образовање и радно искуство нису битни. 
Обезбеђен превоз до Београда за лица из Панчева, 
Смедерева и Младеновца; послодавац организује 
седмодневну плаћену обуку за дато радно место; 
рад у сменама; ноћни рад. Трајање конкурса: до 
попуне. 

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

Самостални ауто-механичар
пробни рад 1 месец

2 извршиоца

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

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

СЗТР „ГОРАН“
Београд, Драгише Васића 18

Алтина - Земун
тел. 063/242-007

Ауто-механичар у сервису 
аутомобила

(путнички програм FIAT I LANCIA), 
пробни рад 3 месеца

2 извршиоца

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

„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

 Трговина и услуге

Национална служба
за запошљавање



Бесплатна публикација о запошљавању 1720.03.2019. |  Број 821 |   

Опис посла: превођење са српског на кинески и са 
кинеског на српски језик (усмена и писана конвер-
зација).

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; дипломирани 
професор кинеског језика и књижевности - мастер 
професор кинеског језика и књижевности; дипломи-
ран филолог; могу конкурисати и лица ван траже-
ног образовног профила уколико испуњавају оста-
ле 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 
попуне. Кандидати могу своје пријаве да доставе 
путем имејла или да се јаве на телефон послодавца.

FURNEX NAMEŠTAJ TEAM DOO
Чачак, Трбушани, Трбушани бб

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

Столар
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, радно иску-
ство 6 месеци. Трајање конкурса: до попуне. Кан-
дидати могу контактирати послодавца путем теле-
фона или доставити радне биографије на наведену 
имејл-адресу, особа за контакт: Ненад Бојовић.

„OLYMPUS PLAZA FOOD PARKS YU“ 
DOO

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

тел. 060/644-9883

Касир
за рад у Суботици

10 извршилаца

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

Конобар
за рад у Суботици

10 извршилаца

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

Кувар
за рад у Суботици

10 извршилаца

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

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

BIKE & TRAVEL DOO
OGRANAK TRAVEL KLUB

Београд, Стари град, Страхињића бана 2

Агент продаје туристичких 
аранжмана

УСЛОВИ: VI/1 степен, оперативни туристички орга-
низатор; VI/2 степен, туризмолог; енглески језик 
виши/конверзацијски ниво; основно познавање 
рада на рачунару; пожељна лиценца туристич-
ког водича; радно искуство: минимум 24 месеца. 
Трајање конкурса: до 31.03.2019. Кандидати могу 
послати радну биографију на имејл: travelklubsrbija@
gmail.com.

Собарица у хостелу
привремени и повремени послови

УСЛОВИ: лица са завршеним I или II степеном 
стручне спреме; пожељно знање енглеског јези-
ка - почетни ниво; радно искуство: минимум 3 
месеца. Трајање конкурса: до 31.03.2019. Кан-
дидати се могу јавити на број телефона: 065/808-
9351 или могу послати радну биографију на имејл: 
bicyclebelgrade@gmail.com.

DOO „L-PLAST-BAGS“
18000 Ниш, Булевар Немањића 66, лок. 9

e-mail: lplast@sezampro.rs

Радник у производњи кеса
за рад у Нишкој Бањи, на одређено 

време
УСЛОВИ: особа са инвалидитетом; средња стручна 
спрема у било ком занимању.

„СПОРТСКИ ГРАД“ ДОО
16000 Лесковац, Булевар ослобођења 35
e-mail: bojana.zivkovic@sportskigrad.com

Продавац
за рад у Нишу, на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком зани-
мању.

ДОО „ЕДИ“
18000 Ниш, Матејевачки пут 19

e-mail: office@edi.rs

Конфекционар, шивач
3 извршиоца

Пеглар
2 извршиоца

Плетач у трикотажи
3 извршиоца

Рад на кетлерици - округло 
ланчање

3 извршиоца

УСЛОВИ: радно искуство до 6 месеци. Телефон за 
контакт: 063/433-696.

УР „МАЛИ ПОДРУМ“
18000 Ниш, Стевана Немање 14
e-mail: malipodrumnis@gmail.com

Радник на роштиљу
2 извршиоца

Продавац
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема. Рок за пријаву: 
25.03.2019. године. Телефон за контакт: 064/6625-702.

BREZZA SCENT AND
HYGIENE SYSTEMS DOO

Београд, Улица Хаџи Мустафина 2

Продавац хемијских производа
на одређено време од 6 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: радно време од 09.00 до 17.00 часова. Зара-
да: фиксни део плус проценат од продаје. Образо-
вање: средња школа и навише. Потребно знање 
енглеског језика на средњем нивоу. Кандидати тре-
ба да се јаве на телефон: 061/243-6168 или мејлом: 
kuzu.ugur@gmail.com. Контакт особа Кузу Угур.

MANIA SHOP DOO
Булевар краља Александра 144

Продавац у ресторану и касир 
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња школа, III степен и навише; оба-
везна возачка дозвола Б категорије; познавање 
енглеског језика - средњи ниво. Кандидати треба 
да се јаве на телефон 063/114-1414, контакт особа: 
Вељко Јанковић.

Возач - достављач хране
на одређено време 12 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: средња школа, III степен и навише; оба-
везна возачка дозвола Б категорије, знање рада на 
рачунару - почетни ниво, познавање енглеског јези-
ка - почетни ниво. Место рада: Београд - Звездара, 
Врачар и Палилула. Кандидати треба да се јаве на 
телефон: 063/1141-414.

„ПУТ СЛОБОДЕ“ ДОО ПОЖЕГА
31210 Пожега, Књаза Милоша 138

тел. 031/825-019
e-mail: b.milica8806mail.com

Кројач у текстилној струци
УСЛОВИ: од I до IV степена стручне спреме, без 
обзира на занимање; потребно је да лица имају 
искуства за рад са рапидом и на бансеку. Лице за 
контакт Милица Благојевић, телефон: 031/825-019, 
e-mail: b.milica8806mail.com. Конкурс је отворен до 
попуне.

Трговина и услуге 

Посао се не чека, посао се тражи
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                                 Медицина

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА 
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места за рад 
у СР Немачкој

Послодавац: KURSANA GmbH, Берлин, СР Немачка

Медицинска сестра техничар - 
геријатријска сестра

на неодређено време, са пробним радом 
од 6 месеци

30 извршилаца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа 
- општи смер; положен стручни испит за медицин-
ске раднике; обавезно знање немачког језика на Б1 
нивоу; радно искуство није релевантно.

ОСТАЛО: висина зараде пре нострификације дипло-
ме износи минимун 1.900 бруто/нето 1.350-1.500 евра; 
након нострификације дипломе у износу од 2.400 бру-
то/1.800 нето, односно 2.700 бруто/2.200 нето евра; 
износ месечне зараде може бити знатно већи у завис-
ности од објекта где ће лице радити и додатка за рад 
у смени, као и личне ситуације лица; запослени су 
од првог дана социјално осигурани; запослени сноси 
трошкове приликом издавања радне дозволе и визе; 
послодавац обезбеђује смештај под повољним усло-
вима, односно пружа подршку у проналажењу истог, 
а запослени сноси трошкове смештаја; трошкове пре-
воза на релацији Република Србија - СР Немачка сноси 
запослени.

Потребна документација: радна биографија/
CV на немачком језику у еуропас формату; диплома 
завршене школе - фотокопија; уверење о положеном 
стручном испиту за медицинске раднике - фотокопија; 
сертификат о стеченом знању немачког језика - фото-
копија. Наведена документа доставити и на српском 
језику.

Начин конкурисања: Кандидати који су евидентира-
ни као незапослена лица у Националној служби за запо-
шљавање, потребна документа достављају филијали 
НСЗ у којој су пријављени, лично или поштом, на адресу 
филијале, са назнаком: „За конкурс - медицинска сестра 
техничар/геријатријска сестра - послодавац KURSANA 
GMbH, СР Немачка“.

Кандидати који нису евидентирани као неза-
послена лица у Националној служби за запо-
шљавање потребна документа достављају 
поштом, на адресу: Национална служба за запо-
шљавање, Филијала за град Београд, Миграциони 
сервисни центар, Косте Абрашевића 10, са наз-
наком „За конкурс - медицинска сестра техничар/
геријатријска сестра - послодавац KURSANA GMbH, 
СР Немачка“.

Детаљне информације о условима рада кандидати ће 
добити на разговору са послодавцем. Кандидати који 
уђу у ужи избор биће обавештени путем телефона 
или имејла о месту и термину одржавања разговора. 
Непотпуна документација неће бити разматрана.

За додатне информације о овом конкурсу, 
кандидати могу да се обрате:

• свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ,
• Позивном центру НСЗ, на број: 0800/300-301 (позив 
бесплатан),
• миграционим сервисним центрима НСЗ:

Миграциони сервисни центар Београд
НСЗ, Филијала Београд, Косте Абрашевића 10

тел. 011/2416-836, 064/8107-046

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

тел. 018/501-231

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

тел. 021/4885-514

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

тел. 020/330-047

Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33

тел. 037/412-531

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

тел. 036/302-070

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

тел. 030/453-121, 453-123

Рок трајања конкурса: 05.04.2019. године.

ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Краља Милутина 1

тел. 034/323-087

Праља лабораторијског посуђа
за рад у Одељењу за хематологију и 

хемостазу, у Служби за лабораторијску 
дијагностику

Спремач - спремачица просторија 
у којима се пружају здравствене 

услуге
у Одељењу за одржавање хигијене у 

Служби за техничке послове

УСЛОВИ: завршена основна школа. Поред општих 
услова за заснивање радног односа утврђених 
законом, кандидати треба да испуњавају и посебне 
услове. Кандидати подносе документа у оригиналу 
или оверене копије, не старије од 6 месеци, и то: 
пријаву на оглас, биографију са адресом и бројем 
телефона, сведочанство о завршеној основној 
школи, извод из матичне књиге рођених, извод из 
матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене 
презимена кандидата), уверење о држављанству 
РС, фотокопију личне карте или очитану личну 
карту. Приликом заснивања радног односа канди-
дати су дужни да доставе лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за послове за 
које се заснива радни однос. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду података 
о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Канди-
дати који испуњавају услове огласа биће позвани 
на разговор ради пружања додатних података који 
могу бити важни за одлуку о пријему. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови“. Оглас је објављен 
на интернет презентацији Министарства здравља 
Републике Србије и интернет презентацији ДЗ 
Крагујевац. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
се неће разматрати. По завршетку огласа предата 
документа се неће враћати кандидатима. Контакт 
телефон: 034/323-087. Пријаве се подносе лично 
или путем поште на горенаведену адресу.

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР 
КИКИНДА

23300 Кикинда, Генерала Драпшина 99
тел. 0230/434-675

Доктор медицине за послове лекра 
опште праксе

на одређено време до 2 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо обра-
зовање на интегрисаним академским студијама 
медицине, по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године или на 
основним академским студијама медицине у трајању 
од најмање 5 година, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; положен стурчни испит у складу са Законом о 
здравственој заштити; лиценца у складу са пропи-
сима којима се уређује област послова здравствених 
радника; најмање 6 месеци радног искуства у звању 
доктора медицине; знање рада на рачунару.

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: краћу биографију са 
адресом и контакт телефоном, документа којима 
се доказује испуњеност услова (неоверене фото-
копије): дипломе о завршеној одговарајућој школи, 
уверења о положеном стручном испиту, лиценцу, 
фотокопију радне књижице уколико је кандидат 
поседује или потврду послодавца (други доказ о 
радном искуству), копију/очитану личну карту. Са 
кандидатима који испуњавају услове за пријем у 
радни однос обавиће се разговор, ради прибављања 
додатних релевантних података за доношење одлу-
ке о избору кандидата. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о личности 
у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се 
не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и 
податке обрађује одељење за кадровске и админи-
стративне послове Геронтолошког центра Кикинда. 
Приликом заснивања радног односа изабрани кан-
дидат је дужан да достави: оригинале или оверене 
копије докумената: лична карта са важећом адре-
сом становања, диплому, лиценцу Лекарске коморе 
РС, лекарско уверење, уверење да се против кан-
дидата не води кривични поступак и да није под 
истрагом (уверење суда), уверење да није осуђи-
ван (уверење МУП-а), којим се доказује подобност 
за обављање посла у установи. Пријаве на оглас са 
потребном документацијом доставити на адресу: 
Геронтолошки центар Кикинда, Генерала Драпши-
на 99, 23300 Кикинда, лично или путем поште, са 
назнаком: „Пријава на оглас“. Контакт телефони: 
0230/434-675, 401-461.

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ
ВОЈВОДИНЕ

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 9а

Лабораторијски техничар
у Одељењу за давалаштво крви Службе 

за прикупљање крви, тестирање, 
производњу продуката од крви и 

дијагностичких средстава, на одређено 
време до 6 месеци, због повећаног 

обима посла
2 извршиоца

Опис послова: врши припрему радног простора, при-
бора и материјала потребног за рад у Заводу и на 
терену, води рачуна о исправности опреме и апарата 
за рад (дневно, недељно, месечно одржавање) према 
упутствима произвођача, учествује у вођењу пропи-
сане документације, учествује у изради периодичних 
извештаја и документације ИМС-а, примењује исте и 
предлаже промене уколико постоји потреба за изме-
ном процеса рада, води рачуна о правилном руко-
вању медицинским отпадом и заштити и очувању 
животне средине, врши пријем добровољних дава-
лаца (ДДК), регистрацију и унос података у инфор-
мациони систем у заводу и на терену, помаже ДДК 
у попуњавању упитника у Заводу и на терену, врши 
тест контроле хемоглобина ДДК у Заводу и на терену, 

Медицина

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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одређује АБО крвногрупну припадност ДДК оријен-
тационом методом на плочици у Заводу и на терену, 
врши венепункцију даваоца крви, узима узорке крви 
за имуносеролошка тестирања у Заводу и на терену, 
брине о ДДК за време и непосредно након давања 
крви у Заводу и на терену, учествује у збрињавању 
нежељених реакција код ДДК у Заводу и на терену, 
доставља узорке узете крви од ДДК лабораторији за 
тестирање уз спроводну листу, доставља узете једи-
нице крви лабораторији за производњу продуката од 
крви, уз спроводну листу, обавља и друге послове из 
делокруга рада техничара IV степена трансфузијског 
смера сходно потребама Завода, за свој рад одгова-
ра главном техничару Одељења, главном техничару 
Службе, шефу Одељења, начелнику Службе, глав-
ном техничару Завода и директору Завода.

УСЛОВИ: средња стручна спрема, стручни испит, 
лиценца, најмање 6 месеци радног искуства у том 
звању. Кандидати су дужни су да доставе следећа 
документа: пријаву на оглас, фотокопију дипломе/
уверења о завршеној медицинској школи лабора-
торијског или општег смера, фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, фотокопију лиценце, 
фотокопију извода из матичне књиге рођених, фото-
копију личне карте, кратку биографију (CV), доказ о 
радном искуству у виду уверења/потврде послода-
вца, фотокопију радне књижице и слично. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
јавног огласа у публикацији „Послови“. Оглас ће 
бити објављен и на веб-сајту Министарства здравља 
Републике Србије и веб-сајту Завода за трансфузију 
крви Војводине. Пријаве се подносе путем поште на 
адресу: Завод за трансфузију крви Војводине, Хајдук 
Вељкова 9а, 21137 Нови Сад, са назнаком „За оглас“ 
или непосредно управи Завода за трансфузију крви 
Војводине, сваког радног дана од 8 до 14 часова. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће раз-
матрати.

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
„Др МИРОСЛАВ ЗОТОВИЋ” 

11000 Београд, Сокобањска 13 
тел. 011/2062-504

Виши физиотерапеут
УСЛОВИ: виша медицинска школа - струковни тера-
пеут (VI степен); положен стручни испит; радно 
искуство са полупокретним и непокретним пацијен-
тима и радно искуство у струци минимум 3 месеца.

Гурач пацијената
УСЛОВИ: основна школа.

ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да доставе: крат-
ку биографију са адресом, контакт телефоном и 
мејл-адресом и неоверену фотокопију дипломе о 
завршеној школи и положеном стручном испиту. 
Пријаве са потребном документацијом достављају 
се у затвореним ковертама на наведену адресу 
Клинике - Правна служба, са назнаком „Пријава за 
оглас”, са навођењем радног места за које се кон-
курише. Пријаве морају да буду примљене у Кли-
ници најкасније осмог дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови” Националне службе 
за запошљавање као последњег дана рока за под-
ношење пријава до 14 часова, без обзира на начин 
доставе. Пријаве које буду примљене у Клиници 
после истека дана и сата наведеног у овом огла-
су сматраће се наблаговременим и неотворене ће 
се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата 
када су примљене у Клиници. Пријаве са непотпу-
ним подацима и непотпуном документацијом ће 
бити одбијене као неисправне.

ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 10

тел. 035/573-186

Доктор медицине у хитној помоћи
на одређено време, због повећаног 
обима посла, најдуже до 24 месеца, 

за рад у Служби за хитну медицинску 
помоћ са санитетским превозом, 

скраћено радно време

Опис посла: збрињава пацијенте на месту повређи-
вања, односно нагло насталог обољења, којима је 
неопходно указивање хитне медицинске помоћи, 
по потреби прати пацијента у хитном санитетском 
транспорту до одговарајуће здравствене устано-
ве; учествује у унапређењу квалитета здравствене 
заштите; обавља консултације са другим здрав-
ственим радницима и здравственим сарадницима; 
утврђује време и узрок смрти; обавља амбулант-
не прегледе и збрињавање I, II, III реда хитности; 
спроводи теренски рад на јавним местима, сао-
браћајницама, у природи, приватним становима и 
др.; збрињава стања која угрожавају живот; прима 
и тријажира позиве по степену хитности, даје саве-
те; обезбеђује јавне, спортске и културне манифе-
стације; реагује у ванредним ситуацијама; одређује 
начин лечења, упућује на хитну дијагностику, спец. 
консултативне прегледе и на болничко лечење; 
ради на апаратима - ЕКГ, дефибрилатор, кисео-
ник; обавља медикацију, предњу тампонаду носа, 
пласира назогастричну сонду; збрињава ургентна 
психијатријска, неуролошка, педијатријска, интер-
нистичка, хируршка, ортопедска и гинеколошка 
стања и збрињава политрауматизоване пацијенте; 
обавља лекарску пратњу у институције вишег нивоа 
и при отпусту истих; учествује у раду Комисије за 
спровођење јавних набавки, именоване решењем 
директора у складу са Законом о јавним набавка-
ма; обавља послове на које је овлашћен решењем 
или одлуком директора, а који су из делокруга рада 
службе у оквиру свог степена стручне спреме однос-
но образовања, радне способности и занимања. 
Одговара за свој рад начелнику службе.

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа кандидат треба да испуњава и посебне 
услове: високо образовање: на интегрисаним ака-
демским студијама, по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. годи-
не; на основним студијама у трајању од најмање 
пет година, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; додат-
на знања/испити/радно искуство: стручни испит; 
лиценца; најмање шест месеци радног искуства у 
звању доктора медицине.

ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву на оглас; 
кратку биографију; фотокопију извода из матич-
не књиге рођених/венчаних; фотокопију уверења 
о држављанству; фотокопију дипломе о заврше-
ном медицинском факултету; фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту; фотокопију 
лиценце лекарске коморе за самосталан рад или 
решење о упису у Лекарску комору; доказ да кан-
дидат има најмање шест месеци радног искуства у 
звању доктора медицине (потврде, уверења и сл.). 
Докази о испуњености услова за заснивање рад-
ног односа за напред наведено радно место под-
носе се у неовереним копијама. Пријаве са кратком 
биографијом, адресом и контакт телефоном, као и 
документа којима се доказује испуњеност услова 
конкурса, донети лично у писарницу ДЗ Параћин 
или послати на горенаведену адресу, са назна-
ком „Пријава на конкурс за радно место доктора 
медицине за рад у Служби за хитну медицинску 
помоћ са санитетским превозом”. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања огла-
са. Кандидати који испуњавају услове огласа могу 
бити позвани на разговор ради пружања додатних 
података који могу бити важни за одлуку о прије-
му. Неблаговремене, непотписане пријаве, као и 
пријаве са непотпуном и неодговарајућом доку-

ментацијом, неће бити разматране. По завршетку 
конкурса предата документа се неће враћати кан-
дидатима. За све информације можете се обратити 
на телефон: 035/573-186.

ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 10

тел. 035/573-186

Техничар инвестиционог 
одржавања и одржавања уређаја и 

опреме
за рад у Служби за обављање 

заједничких послова, Одсек техничких 
и других послова

Опис посла: снима и израђује скице постојећих 
стања и инсталација у објектима; пружа подрш-
ку у изради предмера радова и уградње опреме; 
прикупља потребне дозвола и сагласности; даје 
податке за формирање техничке документације и 
води евиденцију о истој; води евиденцију техничке 
документације; припрема инвестициону - технич-
ку документацију, предмер и предрачун радова за 
извођење потребних радова на објектима; прати 
реализацију радова; обавља стручне послове одр-
жавања; анализира параметре рада и обавља дија-
гнозу узрока комплексних кварова објеката, опреме 
и инсталација за које је задужен; предлаже проце-
дуре за превентивно и редовно одржавање, као и за 
отклањање комплексних кварова; обавља стручне 
и техничке послове одржавања; врши механичар-
ске послове на превентивном одржавању, демонта-
жи, поправкама, ремонтима, монтажама; дорађује 
поједине елементе, делове и склопове при монта-
жи; врши контролу и оверу грађевинских дневника, 
књига и рачуна изведених радова; врши дефекта-
же и потребна мерења функционалних елемената, 
делова и склопова са демонтажом, поправкама и 
монтажом; контролише исправност и функционал-
ност техничких система и инсталација на објектима 
и уређајима; котролише рад спољних сарадника и 
евидентира послове и утрошак материјала; врши 
надзор над извођењем радова; обавља посло-
ве руковања парним котловима и одговоран је за 
њихово одржавање; припрема потребну документа-
цију за поступак набавки. Обавља послове на које је 
овлашћен решењем или одлуком директора, а који 
су из делокруга рада службе у оквиру свог степена 
стручне спреме односно образовања, радне способ-
ности и занимања. За свој рад одговара шефу одсе-
ка техничких и других послова.

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа кандидат треба да испуњава и посеб-
не услове: стручна спрема/образовање: најмање 
средње образовање - елекротехничка школа. Кан-
дидати подносе: пријаву на оглас; кратку биогра-
фију; извод из матичне књиге рођених/венчаних; 
уверење о држављанству; диплому о стеченом 
најмање средњем образовању - електротехничка 
школа. Докази о испуњености услова за заснивање 
радног односа за напред наведено радно место 
подносе се у оригиналу или копијама овереним у 
суду или код јавног бележника/нотара. Пријаве са 
кратком биографијом, адресом и контакт телефо-
ном, као и документа којима се доказује испуњеност 
услова конкурса, донети у писарницу ДЗ Параћин 
или послати на горенаведену адресу са назнаком 
„Пријава на конкурс за радно место техничар инвес-
тиционог одржавања и одржавања уређаја и опре-
ме”. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Кандидати који испуњавају 
услове огласа могу бити позвани на разговор ради 
пружања додатних података који могу бити важни 
за одлуку о пријему. Неблаговремене, недозвољене, 
непотписане пријаве, као и пријаве са непотпуном 
и неодговарајућом документацијом, неће бити раз-
матране. По завршетку конкурса предата документа 
се неће враћати кандидатима. За све информације 
можете се обратити на телефон: 035/573-186.

Медицина

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
ВОЈВОДИНЕ

21000 Нови Сад, Футошка 121

Доктор медицине
у Одсеку за копрологију, паразитологију 
и серолошку дијагностику, у Центру за 

микробиологију

Опис послова: обавља сродне послове по нало-
гу лекара специјалисте (ментора) из одговарајућег 
центра; за свој рад одговара ментору и помоћ-
нику директора за образовну и научно-истражи-
вачку делатност; дијагностикује болести, ради на 
извођењу, тумачењу и издавању налаза, спрово-
ди унутрашњу и спољашњу контролу квалитета и 
консултативне активности са докторима медицине 
других специјалности; ради са потенцијално-инфек-
тивним биолошким материјалима; обавља послове 
предвиђене програмом специјализације за одређену 
област здравствене заштите; учествује у раду коми-
сија, радних група и других тела у складу са општим 
актима Института, по решењу директора; обавља и 
друге сродне послове који су у складу са стручном 
спремом и за које је стекао одређена знања и звања, 
а по налогу непосредног руководиоца.

УСЛОВИ: Доставити следећу документацију: пријаву 
са личном и радном биографијом са адресом и кон-
такт телефоно; оверену фотокопију дипломе о 
стеченом звању доктора медицине; оверену фото-
копију уверења/потврде о положеном стручном 
испиту; оверену фотокопију доказа о поседовању 
лиценце; фотокопију очитане личне карте; фотоко-
пију извода из матичне књиге венчаних (уколико је 
дошло до промене презимена); фотокопију возачке 
дозволе Б категорије.

Медицинска сестра - техничар у 
јавном здрављу

у Одсеку за обавезне здравствене 
прегледе одређених категорија 

запослених, у Центру за контролу и 
превенцију болести

Опис послова: ради на здравственим прегледима 
одређених категорија становништва које подлежу 
здравственом надзору у Центру и на терену; води 
евиденцију и унос података у електронски регис-
тар прегледаних лица; води евиденцију о носио-
цима узрочника заразних болести и узрочницима 
болести; обавља унос и обраду података из прија-
ва заразних болести и лабораторијски утврђених 
узрочника заразних болести; води и издаје меди-
цинску документацију (забране, опозиви, санитар-
не књижице, лабораторијски резултати); саставља 
периодичне извештаје (месечни, полугодишњи 
и годишњи) из делокруга рада; обрађује статис-
тичке податке о појединим заразним болестима; 
обрађује статистичке податке о носиоцима узрочни-
ка заразних болести и узрочницима болести; води 
картотеку клицоноша и носилаштва; учествује у 
превентивним активностима на терену; узоркује 
потенцијално заразни биолошки материјал за лабо-
раторијске анализе у Центру и на терену; израђује 
понуде за плаћање услуга санитарног прегледа; 
обезбеђује услове за складиштење, чување и транс-
порт лабораторијских узорака; прикупља податке 
за епидемиолошки упитник приликом узорковања 
болесничког материјала; прикупља и извештава о 
резултатима лабораторијских анализа; учествује 
у епидемиолошком испитивању и истраживању 
заразних болест и клицоноштава; учествује у раду 
комисија, радних група и других тела у складу са 
општим актима Института, по решењу директора; 
обавља и друге сродне послове који су у складу 
са стручном спремом и за које је стекао одређена 
знања и звања а по налогу непосредног руководио-
ца. Посебни услови: рад на терену (поједине група-
ције становништва у здравственим установама и на 
инфективним одељењима); повремена изложеност 
инфективном материјалу и агенсима непознатог 

порекла;  повремено додатно ангажовање у случају 
ванредних стања и епидемија и појаве болести од 
већег епидемиолошког значаја, по налогу непосред-
ног руководиоца.
УСЛОВИ: Доставити следећу документацију: пријаву 
са личном и радном биографијом са адресом и контакт 
телефоном; оверену фотокопију дипломе о завршеном 
средњем образовању здравствене струке у трајању од 
четири године; оверену фотокопију уверења/потврде о 
положеном стручном испиту; оверену фотокопију доказа 
о поседовању лиценце; фотокопију очитане личне карте; 
фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколи-
ко је дошло до промене презимена); фотокопију возачке 
дозволе Б категорије.

Службеник за јавне набавке
у Одсеку за набавку у Служби за правне 

и економско-финансијске послове

Опис послова: припрема годишњи план јавних 
набавки, план набавки на које се закон не примењује 
и план контроле јавних набавки; прикупља, уређује, 
припрема и контролише податке неопходне за спро-
вођење јавних набавки и набавки на које се закон не 
примењује и спроводи јавну набавку; спроводи стру-
чне анализе, проучава тржиште и предлаже мере за 
унапређење послова јавних набавки и набавки на 
које се закон не примењује; контролише акте доне-
те у поступцима јавних набавки, сачињава извештај 
и води евиденцију о спроведеним контролама, пре-
ма годишњем плану; учествује у поступцима јавних 
набавки као члан комисије; прави план прећења и 
реализације извршења уговора и прати реализацију 
препорука о спроведеним контролама; припрема уго-
воре, извештаје и води евиденције из области свог 
рада; учествује у раду комисија, радних група и дру-
гих тела у складу са општим актима Института, по 
решењу директора; обавља и друге сродне послове 
који су у складу са стручном спремом и за које је сте-
као одређена знања и звања, а по налогу непосред-
ног руководиоца.

УСЛОВИ: Доставити следећу документацију: пријаву 
са личном и радном биографијом са адресом и кон-
такт телефоном; оверену фотокопију дипломе о 
стеченом звању дипломираног економисте; оверену 
фотокопију уверења/потврде о положеном струч-
ном испиту за службеника за јавне набавке; фото-
копију очитане личне карте; фотокопију извода из 
матичне књиге венчаних (уколико је дошло до про-
мене презимена).

ОСТАЛО: Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови“ и на 
интернет страницама Националне службе за запо-
шљавање и Министарства здравља Републике Србије. 
Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити 
позвани на разговор уколико су потребне додат-
не информације које могу бити важне за доношење 
одлуке о пријему. Претходно радно искуство на истим 
или сличним пословима ће се сагледати као предност. 
Пријаву са потребном документацијом у затвореној 
коверти доставити поштом на адресу: Футошка 121, 
са назнаком „Пријава за јавни оглас за радно место 
(навести назив радног места)“ или предати лично 
на писарницу Института за јавно здравље Војводине 
(соба бр. 53). Учесницима јавног огласа доставиће 
се путем поште обавештење о изабраном кандидату 
заједно са документима. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА
„ЈОВАН РИСТИЋ“ - БАБУШНИЦА
18330 Бабушница, Ивице Миладиновића 2

Возач у санитетском превозу
у Служби за здравствену заштиту 

одраслих становника и запослених 
са хитном медицинском помоћи, 

кућним лечењем и стоматолошком 
здравственом заштитом, на одређено 

време до 08.03.2020.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, возачка дозво-
ла Б категорије. Уз пријаву на оглас кандидат треба 
да приложи: кратку биографију; диплому о стече-
ној стручној спреми; фотокопију возачке дозволе; 
извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење 
о здравственој способности за управљање мотор-
ним возилом. Документацију за радно место за које 
се аплицира доставити у овереним фотокопија-
ма. Достављена документација се не враћа. Рок за 
пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији “Послови”. Оглас је објављен и 
на сајту Министарства здравља Републике Србије. 
Пријаве се могу доставити лично или слати на горе-
наведену адресу, са назнаком “Пријава на оглас”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 
„СОКОБАЊА“

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

Медицинска сестра
на одређено време, ради замене 

запосленог на неплаћеном одсуству

УСЛОВИ: средња стручна спрема (медицинска сестра), 
IV степен стручне спреме, положен стручни испит за 
своје звање. Заинтересовани кандидати уз пријаву 
подносе следећу документацију: оверену фотокопију 
дипломе о завршеној средњој школи (оригинал или 
оверена фотокопија); уверење о положеном стручном 
испиту (оригинал или оверена фотокопија); лицен-
цу издату од надлежне коморе или решење о упису 
у комору (оригинал или оверена фотокопија); кратку 
биографију. Пријаве се подносе на адресу: Специјална 
болница „Сокобања“, 18230 Сокобања, Војводе Миши-
ћа 48 или непосредно у болници. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати.

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

Стоматолог
на одређено време до две године

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште 
услове прописане законом, као и следеће посебне 
услове: VII степен стручне спреме -стоматолошки 
факултет, обављен приправнички стаж и положен 
стручни испит; упис у именик коморе; дозвола за 
рад - лиценца издата од надлежне коморе; пожељно 
познавање рада на рачунару. Кандидати уз пријаву 
на оглас подносе у оригиналу или овереној фото-
копији следећа документа: извод из матичне књи-
ге рођених; уверење о држављанству; кратку био-
графију, са адресом, контакт телефоном; диплому 
о завршеној школи занимања доктор стоматологије 
- оверена фотокопија; уверење о положеном струч-
ном испиту - оверена фотокопија; дозволу за рад - 
лиценцу издату од надлежне коморе / упис у именик 
коморе; потврду - уверење од Националне службе 
за запошљавање о дужини чекања на посао. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови”. Пријаве се подносе 
поштом или лично на горенаведену адресу, са наз-
наком „Оглас за пријем радника“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА 
КЛИНИКА

11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676

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

повратка радника са боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска 
школа - педијатријског или општег смера; поло-
жен стручни испит; најмање шест месеци радног 

Медицина
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искуства. Кандидати су дужни да доставе: кратку 
биографију, фотокопију личне карте, фотокопију 
дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе 
о положеном стручном испиту, фотокопију рад-
не књижице или другог доказа о радном искуству 
кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, 
потврда послодавца и сл.). Кандидати који испуња-
вају услове из огласа могу бити позвани на разговор 
ради пружања додатних података који могу бити 
важни за одлуку о пријему (претходно искуство 
у раду, додатно образовање или оспособљеност, 
дужина трајања школовања и сл.). Приликом засни-
вања радног односа кандидати су дужни да доставе 
лекарско уверење као доказ о здравственој способ-
ности за послове за које се примају. Пријаве слати у 
затвореној коверти, на наведену адресу Клинике, са 
назнаком радног места за које се конкурише. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
 „СВЕТИ САВА”

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

Шеф рачуноводства
на одређено време до 31.12.2019. 

године, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: високо образовање економске струке, на 
основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по 
пропису који уређује високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године; на студијама у трајању 
од три године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; изузет-
но: средње образовање и радно искуство на тим 
пословима до дана ступања на снагу уредбе; знање 
рада на рачунару; најмање пет година радног иску-
ства на пословима са средњим образовањем. Прија-
ве се подносе поштом на наведену адресу болнице. 
Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне 
документације неће се узимати у разматрање.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ 
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Виши радиолошки техничар
на Одељењу за радиолошку 

дијагностику, пробни рад од 3 месеца

Опис посла: асистира лекару и врши медицинско-тех-
ничке процедуре по налогу лекара; припрема апара-
туру и материјал потребан за снимање; даје упутства 
пацијенту о припреми за снимање и о понашању 
приликом снимања; поставља пацијента у поло-
жај пожељан за снимање; снима пацијента, развија 
филм и процењује квалитет снимка; примењује одго-
варајуће мере заштите пацијента, заштите особља и 
простора и прати нежељена дејстава зрачења; спро-
води активности стручног усавршавања у области 
радиолошке технике; учествује у практичном оспо-
собљавању приправника и млађих кадрова; води 
прописане евиденције и документацију; одговара за 
средства којима рукује, за уредност, тачност и за ква-
литет послова из делокруга свога рада; ради и дру-
ге послове из домена своје струке по налогу главног 
техничара и надлежног лекара; послове обавља у 
оквиру сменског рада, а по потреби у дежурству и 
приправности; за свој рад одговоран је главном РТГ 
техничару и начелнику одељења.

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште 
услове прописане законом, као и следеће посебне 
услове: 1) основне студије у трајању од најмање две 
године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године или струковне 
студије првог степена (основне струковне студије) 
по пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године, 2) положен стручни 

испит, 3. лиценцу за рад. Уз пријаву се подносе у 
оригиналу или овереној копији следећа докумен-
та: диплома о завршеним основним или струков-
ним студијама првог степена (наведено у посебним 
условима); уверење о положеном стручном испиту; 
здравствена способност за рад у радиологији; позна-
вање рада на рачунару (MS Office); дозвола за рад; 
лиценца издата од надлежне коморе или решење о 
упису у именик коморе; уверење да се против кан-
дидата не води кривични поступак (уверење суда) 
не старије од 6 месеци; уверење да кандидат није 
осуђиван (уверење из полицијске управе) не старије 
од 6 месеци; кратка биографија (Curriculum Vitae, 
CV), 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. Подаци се не могу користити 
у друге сврхе. Рок за подношење пријаве је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви“ Националне службе за запошљавање. Прили-
ком заснивања радног односа, кандидат је дужан 
да достави: лекарско уверење о здравственој спо-
собности за послове које ће обављати, фотокопију 
личне карте, уредан санитарни налаз што доказује 
фотокопија санитарне књижице (фотокопију вак-
циналног картона и санитарну књижицу), лекарско 
уверење о општој здравственој способности, доказ 
о имунизацији ММР вакцином или потврду о серо-
лошкој анализи на морбиле (ИГГ антитела), доказ 
о имунизацији хепатитис Б. Кандидати који испуња-
вају услове из огласа могу бити позвани на разговор 
ради пружања додатних података који могу бити 
важни за одлуку о пријему (претходно искуство о 
раду, просечна оцена у току школовања, додатно 
образовање или оспособљености, дужина трајања 
школовања...). Пријаве се предају у затвореној 
коверти лично или поштом на адресу Института, са 
назнаком „Пријава на оглас за пријем једног вишег 
радиолошког техничара на Одељењу за радиолош-
ку дијагностику на неодређено време”. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др ДАРИНКА ЛУКИЋ“
15220 Коцељева, Немањина 8

Доктор медицине - изабрани лекар
на одређено време од 24 месеца, место 

рада: Здравствена амбуланта Доње 
Црниљево

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених зако-
ном, кандидат мора испуњавати и следеће посебне 
услове: високо образовање на интегрисаним сту-
дијама медицине, по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године 
или на основним студијама у трајању од најмање 
пет година, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године (стручно 
звање: доктор медицине), положен стручни испит, 
лиценца за рад издата од надлежне коморе, нај-
мање 6 месеци радног искуства у звању доктора 
медицине, здравствена способност за обављање 
послова радног места из конкурса, да није осуђиван 
и да се против кандидата не води кривични посту-
пак.

ОСТАЛО: У складу са наведеним кандидати су у 
обавези да приликом конкурисања доставе: пријаву 
на оглас, личну и радну биографију (CV), диплому 
о завршеном школовању, уверење о положеном 
стручном испиту, лиценцу за рад, доказ о радном 
искуству (признаје се и радно искуство стечено 
кроз обављање приправничког стажа), уверење о 
здравственој способности, уверење да кандидат 
није осуђиван, уверење да се против кандидата не 
води кривични поступак. Уколико се документа дос-
тављају у виду фотокопије, потребно је да буду ове-
рена од стране овлашћеног органа и не могу бити 
старија од 6 месеци. Кандидати који су се јавили на 
оглас могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних података који могу бити важни за одлу-

ку о пријему (нпр. предност приликом доношења 
одлуке биће спремност кандидата да за време рад-
ног односа у амбуланти Доње Црниљево користи за 
становање службени стан који се налази у склопу 
објеката амбуланте, из разлога што веће доступ-
ности лекара за становнике Доњег Црниљева и 
околних места која су удаљена преко 20 км од Дома 
здравља у Коцељеви). Оглас је објављен и на сајту 
Министарства здравља Републике Србије. Пријаве 
на оглас се могу поднети лично у Дому здравља „Др 
Даринка Лукић” Коцељева, сваког радног дана од 
7 до 15 часова или послати препорученом поштом 
на горенаведену адресу, са назнаком „За оглас“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узе-
те у разматрање. Оглас је отворен 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Медицинска сестра - техничар у 
гинекологији и акушерству

за потребе Службе за гинекологију 
и акушерство, пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена меди-
цинска школа гинеколошко-акушерског смера; 
положен стручни испит. Приликом пријављивања 
на оглас потребно је доставити следећа документа: 
пријаву на оглас са кратком биографијом са контакт 
подацима; фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању одговарајућег профила; фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту; извод из матичне 
књиге венчаних (ако је дошло до промене презиме-
на). Пријаве са документацијом доставити на адре-
су: Општа болница Ваљево, Одељење за правне, 
кадровске и административне послове, Синђелиће-
ва 62, 14000 Ваљево, са назнаком: „Пријава на 
оглас за пријем у радни однос за послове ________ 
(навести тачан профил за који кандидат подноси 
пријаву)“.

Доктор медицине
за потребе Службе ортопедије 

и трауматологије, 
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: високо образовање: 1) на интегрисаним 
академским студијама, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године или 2) на основим студијама у трајању од 
најмање пет година, по пропису који уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
положен стручни испит. Приликом пријављивања 
на оглас потребно је доставити следећа документа: 
пријаву на оглас са кратком биографијом са контакт 
подацима; фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању одговарајућег профила; фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту; извод из матичне 
књиге венчаних (ако је дошло до промене презиме-
на). Пријаве са документацијом доставити на адре-
су: Општа болница Ваљево, Одељење за правне, 
кадровске и административне послове, Синђелиће-
ва 62, 14000 Ваљево, са назнаком: „Пријава на 
оглас за пријем у радни однос за послове ________ 
(навести тачан профил за који кандидат подноси 
пријаву)“.

Лабораторијски техничар у 
дијагностици

за потребе Одељења за клиничко-
биохемијску дијагностику, 

пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена меди-
цинска школа лабораторијског смера; положен 
стручни испит. Приликом пријављивања на оглас 
потребно је доставити следећа документа: пријаву 
на оглас са кратком биографијом са контакт пода-
цима; фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању одговарајућег профила; фотокопију уверења 
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о положеном стручном испиту; извод из матичне 
књиге венчаних (ако је дошло до промене презиме-
на). Пријаве са документацијом доставити на адре-
су: Општа болница Ваљево, Одељење за правне, 
кадровске и административне послове, Синђелиће-
ва 62, 14000 Ваљево, са назнаком: „Пријава на 
оглас за пријем у радни однос за послове ________ 
(навести тачан профил за који кандидат подноси 
пријаву)“.

Биолог/молекуларни биолог
за потребе Одсека за дијагностику 

и лечење стерилитета са 
ендокринологијом и биомедицински 
потпомогнутом оплодњом Службе за 

гинекологију и акушерство, 
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: завршен биолошки факултет; стечено 
високо образовање: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије), по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године или 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
положен стручни испит; пожељно радно искуство 
на пословима биолошки потпомогнуте оплодње. 
Приликом пријављивања на оглас потребно је 
доставити следећа документа: пријаву на оглас са 
кратком биографијом са контакт подацима; фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању одговарајућег 
профила; фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту; потврду о радном искуству; извод из 
матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене 
презимена). Пријаве са документацијом достави-
ти на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење 
за правне, кадровске и административне посло-
ве, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за посло-
ве ________ (навести тачан профил за који канди-
дат подноси пријаву)“.

Сервирка хране
за потребе Одсека за припрему и 
дистрибуцију хране, у Служби за 

техничке и помоћне послове, 
пробни рад од 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа. Приликом 
пријављивања на оглас потребно је доставити сле-
дећа документа: пријаву на оглас са кратком био-
графијом; фотокопију дипломе о завршеној основ-
ној школи; извод из матичне књиге венчаних (ако је 
дошло до промене презимена). Пријаве са докумен-
тацијом доставити на адресу: Општа болница Ваље-
во, Одељење за правне, кадровске и администра-
тивне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са 
назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос 
за послове ________ (навести тачан профил за који 
кандидат подноси пријаву)“.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
14000 Ваљево, Владике Николаја 5

тел. 014/237-056

Доктор медицине
у Одељењу за клиничку микробиологију 

Центра за микробиологију

УСЛОВИ: високо образовање на: 1) интегрисаним 
академским студијама, по пропису који уређује висо-
ко образовање почев од 10. септембра 2005. годи-
не или 2) на основним студијама у трајању од нај-
мање пет година, по пропису који је уређивао високо 
образовање од 10. септембра 2005. године; положен 
стручни испит; поседовање лиценце; најмање шест 
месеци радног искуства у звању доктора медицине. 
Учесници на расписаном огласу дужни су да приложе 
следећу документацију: потписану пријаву на оглас, 
доказ о стручној спреми, доказ о положеном струч-
ном испиту, лиценцу доказ о радном искуству. Фото-

копије документа морају бити оверене. Пријаве слати 
на горенаведену адресу.

Спремач/спремачица
просторија у којима се пружају 

здравствене услуге, на одређено време 
од 9 месеци

УСЛОВИ: завршено основно образовање. Учесници 
на расписаном огласу дужни су да приложе потпи-
сану пријаву на оглас и доказ о стручној спреми/
образовању. Фотокопије документа морају бити 
оверене. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ
Врање, Јована Јанковића Лунге 1

тел. 017/421-310

Магистар фармације, специјалиста 
социјалне медицине

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет, положен 
стручни испит, специјалиста из социјалне медици-
не, поседовање лиценце за рад, најмање 3 године 
и 6 месеци радног искуства у звању специјалисте 
социјалне медицине. Кандидати су дужни да поред 
пријаве на конкурс са кратком биографијом, бројем 
телефона и контакт адресом доставе и: очитане 
податке из личне карте, оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених, оверену фотокопију увре-
рења о држављанству РС (не старије од 6 месеци), 
уверење надлежног основног и вишег суда да се про-
тив кандидата не води кривични поступак (не старије 
од 6 месеци), уверење Министарства унутрашњих 
послова да кандидат није осуђиван (не старије од 6 
месеци), оверену фотокопију дипломе о завршеном 
факултету, оверену фотокопију дипломе о заврше-
ној специјализацији, оверену фотокопију лиценце 
надлежне коморе или решење о продужењу лиценце 
и оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, доказ о радном искуству.

Виши санитарни техничар/
санитарно еколошки инжењер
на одређено време од једне године, 

због повећаног обима посла

УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа, одсек 
санитарни, положен стручни испит, поседовање 
лиценце за рад, најмање 6 месеци радног искуства 
у звању вишег санитарног техничара, односно сани-
тарно-еколошког инжењера. Кандидати су дужни да 
поред пријаве на конкурс са кратком биографијом, 
бројем телефона и контакт адресом доставе и: очи-
тане податке из личне карте, оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених, оверену фото-
копију уверења о држављанству РС (не старије од 6 
месеци), уверење надлежног основног и вишег суда 
да се против кандидата не води кривични поступак 
(не старије од 6 месеци), уверење Министарства 
унутрашњих послова да кандидат није осуђиван (не 
старије од 6 месеци), оверену фотокопију дипломе, 
оверену фотокопију лиценце надлежне коморе или 
решење о продужењу лиценце и оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава на оглас је 8 
дана од одана објавливања у публикацији „Посло-
ви“. Оглас ће бити објављен и на интернет страници 
Министарства здравља. Пријаве на оглас доставити 
у затвореној коверти, Служби за правне и економ-
ско-финансијске послове Завода за јавно здравље 
Врање, или поштом на горенаведену адресу, са наз-
наком „Пријава на оглас за радно место __________”. 
Кандидати који не буду изабрани биће обавештени 
у складу са Законом. Приложена конкурсна доку-
ментација кандидатима који нису изабрани биће 
враћена заједно са обавештењем о избору канди-
дата. Кандидат који буде изабран за пријем у радни 
однос на неодређено време пре закључења уговора 
о раду биће дужан да достави лекарско уверење о 
општој здравственој способности. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити разматране.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
„FENIX-APOTEKA“5

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 
искуство у траженом занимању; рад на рачунару, 
основни ниво - обавезно; енглески језик, почетни 
ниво - пожељно; стручни испит - пожељно.

Фармацеутски техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: фармацеутски техничар; пожељно радно 
искуство у траженом занимању; рад на рачунару, 
основни ниво - обавезно; енглески језик, почетни 
ниво - пожељно; стручни испит - пожељно.
ОСТАЛО: рад у сменама, обезбеђен превоз. Трајање 
конкурса: до попуне. Кандидати могу своје пријаве 
да доставе путем мејла или да се јаве на контакт 
телефоне. Лице за контакт: Јасминка Шврака.

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 12

тел. 035/8155-101

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка 

одсутног радника
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV 
степен стручне спреме, положен стручни испит. Кан-
дидати подносе: пријаву на оглас са кратком биогра-
фијом, извод из матичне књиге рођених и извод из 
матичне књиге венчаних (ако је извршена промена 
презимена), диплому о завршеној школи наведеној у 
условима за заснивање радног односа и сва четири 
сведочанства, потврду о положеном стручном испи-
ту, фотокопију радне књижице, извод са евиденције 
Националне службе за запошљавање, лиценцу или 
решење о упису у комору. Приложити фотокопије тра-
жених докумената. Пријаве са кратком биографијом, 
адресом и контакт телефоном, као и документа којима 
се доказује испуњеност услова конкурса, донети лич-
но у писарницу Опште болнице Параћин или посла-
ти на адресу: Општа болница Параћин, Мајора Марка 
12, 35250 Параћин, у затвореној коверти са назнаком 
„Пријава на оглас”. Кандидат прилаже лекарско уве-
рење као доказ о здравственој способности за рад 
приликом заснивања радног односа. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији НСЗ „Послови”. Оглас је објављен и на веб-сајту 
Министарства здравља. Неблаговремене пријаве, као 
и пријаве са непотпуном или неодговарајућом доку-
ментацијом, неће бити разматране. По завршеном 
конкурсу предата документа се неће враћати канди-
датима. За све информације можете се обратити на 
телефон: 035/8155-101.

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 12

тел. 035/8155-101

1) Здравствени сарадник - 
психолог

УСЛОВИ: филозофски факултет, одсек за психоло-
гију, VII степен стручне спреме и тумач/преводилац 
српског знаковног језика.

2) Виши медицински техничар - 
инструментар

УСЛОВИ: виша медицинска школа, смер инструментар, 
VI степен стручне спреме, положен стручни испит, нај-
мање 5 година радног искуства у раду у операционој 
сали.

Медицина 
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3) Виши физиотерапеут
УСЛОВИ: виша медицинска школа, смер физиоте-
рапеут, VI степен стручне спреме, положен стручни 
испит.

4) Медицински техничар општег 
смера

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, 
VI степен стручне спреме, положен стручни испит.

5) Возач санитетског возила
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, положен возач-
ки испит Б категорије. Кандидат мора да испуњава 
психофизичку и здравствену способност за рад под 
посебним условима рада и сменски рад.

ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву на оглас са 
кратком биографијом и са тачно наведеним рад-
ним местом за које кандидат конкурише, извод из 
матичне књиге рођених и извод из матичне књиге 
венчаних (ако је извршена промена презимена); 
диплому о завршеној школи наведеној у условима 
за заснивање радног односа и сва четири сведочан-
ства за радно место под редним бројем 4; потврду 
о положеном стручном испиту за радна места под 
редним бројем 1, 2, 3 и 4; сертификат за тумача/
преводиоца српског знаковног језика за радно место 
под редним бројем 1; фотокопију радне књижице; 
извод са евиденције Националне службе за запо-
шљавање; лиценцу или решење о упису у комору за 
радна места под редним бројем 2, 3 и 4; фотокопију 
возачке дозволе Б категорије за радно место под 
редним бројем 5. Приложити фотокопије тражених 
докумената. Пријаве са кратком биографијом, адре-
сом и контакт телефоном, као и документа којима се 
доказује испуњеност услова конкурса, донети лич-
но у писарницу ОБ Параћин или послати на адресу: 
Општа болница Параћин, 35250 Параћин, Мајора 
Марка 12, у затвореној коверти са назнаком „Прија-
ва на оглас”. Кандидат прилаже лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за рад при-
ликом заснивања радног односа. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији НСЗ „Послови”. Оглас је објављен и на сајту 
Министарства здравља. Неблаговремене пријаве, 
као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом 
документацијом, неће бити разматране. По заврше-
ном конкурсу предата документа се неће враћати 
кандидатима. За све информације можете се обра-
тити на телефон 035/8155-101.

ДОМ ЗДРАВЉА РАШКА
36350 Рашка, Др Јовановића 4

Доктор медицине
у Служби за здравствену заштиту 

одраслих са хитном помоћи, кућним 
лечењем и санитетским транспортом 

болесника и стоматологије

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен 
медицински факултет и положен стручни испит за 
звање доктора медицине. Уз пријаву кадидати за 
заснивање радног односа подносе: оверену копију 
дипломе о завршеном медицинском факултету; ове-
рену копију потврде о завршеном стручном испи-
ту; оверену копију лиценце за рад; потврду о рад-
ном искуству на пословима пружања здравствене 
заштите након положеног стручног испита; кратку 
биографију. Пријаве се могу поднети у року од 8 
дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошљавање и 
на сајту Министарства здравља, и то непосредно или 
на горенаведену адресу. Избор између пријавље-
них кандидата извршиће се у складу са законом и 
Посебним колективним уговором за здравствене 
установе чији је оснивач Република Србија, ауто-
номна покрајина и јединица локалне самоуправе.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-256

Гинеколошко-акушерска сестра
за рад у Одељењу за здравствену 

заштиту жена, на одређено време до 
повратка одсутног радника

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: гинеколошко 
акушерска сестра; положен стручни испит; лицен-
ца. Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе: 
оверен препис или фотокопију дипломе о заврше-
ној средњој медицинској школи; оверен препис 
или фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; оверен препис или фотокопију лиценце или 
решења о упису у комору; биографију са адресом 
и контакт телефоном. Изабрани кандидат је обаве-
зан 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 7/2019“. 
Пријаве са непотпуном документацијом, као и 
неблаговремене пријаве, неће бити разматране.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
ПОЖАРЕВАЦ

12000 Пожаревац, Јована Шербановића 14

Струковни санитарно-еколошки 
инжењер

на одређено време од 24 месеца, 
због повећаног обима посла

УСЛОВИ: завршена висока струковна медицинска 
школа, VI степен стручне спреме; положен стручни 
испит; познавање рада на рачунару; возачка дозво-
ла Б категорије. Као доказе о испуњености услова 
кандидати подносе следећа документа: пријаву на 
оглас са биографијом, бројем телефона, адресом 
и имејл-адресом; неоверену фотокопију дипломе 
о завршеној високој струковној школи - VI степен 
стручне спреме; неоверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту; фотокопију возачке 
дозволе. Пријаве кандидата које не садрже тражену 
документацију сматраће се непотпуним и неће бити 
разматране. Рок за подношење пријава на оглас је 
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови”. Пријаве које пристигну по истеку овог 
рока сматраће се неблаговременим и неће бити раз-
матране. Контакт телефон: 012/222-690. Пријаве на 
оглас доставити на горенаведену адресу, са назна-
ком „За оглас” , сваког радног дана од 07.00 до 14.30 
часова.

ДОМ ЗДРАВЉА СМЕДЕРЕВО
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51

тел. 026/240-519

Медицинска сестра - техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова, кан-
дидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са 
кратком биографијом, бројем телефона и адресом, 
оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој 
медицинској школи, оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, оверену фотокопију 
лиценце (условно решење о упису у именик Комо-
ре МСЗТС). Кандидат који буде изабран за пријем 
у радни однос пре закључења уговора о раду мора 
доставити доказ о здравственој способности. Рок за 
пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања 
огласа. Пријаве на оглас достављати у затвореним 
ковертама преко писарнице ДЗ Смедерево или 
путем поште на горенаведену адресу, уз напомену 
„Пријава на оглас за медицинску сестру - технича-
ра“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране.

ДОМ ЗДРАВЉА ЛАПОВО
34220 Лапово, Иве Андрића 9

тел. 034/853-349

Доктор медицине у кућном лечењу 
у Одсеку за здравствену заштиту 

одраслог становништва, кућно лечење и 
хитну медицинску помоћ

Опис посла: обавља послове у Одсеку за здравстве-
ну заштиту одраслог становништва, кућно лечење 
и хитну медицинску помоћ; организује и спрово-
ди мере на очувању и унапређењу здравља ста-
новништва; учествује у сталном унапређењу квали-
тета здравствене заштите; спроводи кућно лечење 
и негу у стану осигураног лица и то: непокретном 
или пацијенту чије кретање захтева помоћ другог 
лица;пацијентима у претерминалној или терминал-
ној фази болести; као наставак болничког лечења; 
пацијентима са акутним погоршањем здравственог 
стања које их онемогућава да се јаве свом изабрано 
лекару и то као прве и поновне прегледе; спроводи 
све могуће превентивне, дијагностичке и терапијске 
услуге у стану пацијента; у радно време обавља и 
лекарске прегледе у установи; спроводи све могуће 
превентивне, дијагностичке и терапијске услуге у 
установи; указује хитну медицинску помоћ у уста-
нови и на терену; у смени у којој ради са изабра-
ним лекаром посао пружања хитне медицинске 
помоћи првенствено обавља доктор медицине у 
кућном лечењу; по потреби прати болесника од 
места указивања помоћи до надлежне здравстве-
не установе; одређује начин и врсту лечења, пра-
ти ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за 
наставак лечења осигураног лица; дијагностикује и 
лечи болести, повреде и друге физичке и менталне 
поремећаје коришћењем специјализованих мето-
да и техника, кроз примену процедура и принципа 
савремене медицине; упућује пацијента на лабо-
раторијске, рендгенске и друге специјалистичке 
прегледе, интерпретира резултате тих прегледа и 
прописује одговарајућу терапију; спроводи здравст-
вено-васпитни рад и даје упутства болесницима и 
члановима њихових породица у погледу обезбеђи-
вања услова околине за лечење у стану осигураног 
лица; у процесу кућног лечења сарађује са изабра-
ним лекарима; даје упутства медицинским сестра-
ма и контролише њихов рад на терену; сарађује са 
социјалним радником и центром за социјални рад; 
води сву неопходну медицинску документацију и 
евиденцију о здравственом стању пацијента, у скла-
ду са Законом (у електронској и писаној форми); 
исту уписује у здравствени картон како би евиден-
ција о лечењу била прегледна и доступна изабра-
ном лекару пацијента; консултује се са изабраним 
лекаром пацијента и сарађује са њим у процесу 
лечења; по потреби упућује осигурано лице на 
секундарни и терцијарни ниво здравствене зашти-
те; одређује употребу и врсту превозног средства за 
превоз болесника с обзиром на његово здравстве-
но стање и издаје налоге за коришћење превозног 
средства; прописује лекове и медицинска средства, 
као и медицинско- техничка помагала; обавез-
но прописује акутну тарапију, а хроничну само у 
одсуству изабраног лекара; даје оцену о здравстве-
ном стању осигураног лица и упућује осигурано 
лице на оцену радне способности односно инвалид-
ности, у складу са законом; утврђује дужину прив-
ремене спречености за рад до 30 дана спречености 
за рад и предлаже првостепеној лекарској комисији 
продужење привремене спречености за рад, осим 
ако законом није другачије одређено; издаје дозна-
ке; издаје лекарска уверења; утврђује потребу да 
осигурано лице има пратиоца за време путовања; 
утврђује време и узрок смрти; издаје потврде о смр-
ти; у свом раду дужан је да се континуирано меди-
цински едукује, упозна са садржајем водича добре 
клиничке праксе, упозна са правилницима везаним 
за своју струку и прати промене њиховог садржаја; 
обавља и друге послове по налогу начелника Служ-
бе за здравствену заштиту одраслог становништва и 
директора коме је одговоран за свој рад.

Медицина
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УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа утврђених законом, кандидати треба да 
испуњавају и следеће посебне услове: високо обра-
зовање: на основним студијама медицине у трајању 
од најмање пет година, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
на интегрисаним академским студијама медицине, 
по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године; стручни испит; 
лиценца; најмање шест месеци радног искуства у 
звању доктора медицине.

ОСТАЛО: Кандидати подносе следећу докумен-
тацију: пријаву на оглас са кратком биографијом, 
бројем телефона, адресом и имејл-адресом, оверену 
фотокопију дипломе о високом образовању; оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту; 
оригинал или оверену фотокопију извода из матич-
не књиге рођених; оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат 
променио презиме); оверену фотокопију лиценце за 
рад издате од надлежне коморе или решења о упису 
у надлежну комору; доказ о радном искуству (потвр-
да, уговор о раду и сл.) - фотокопија; фотокопију лич-
не карте или очитану чиповану личну карту. Ориги-
нали или оверене фотокопије не смеју бити старији 
од 6 месеци. Изабрани кандидат је обавезан да при-
ликом заснивања радног односа достави уверење о 
здравственој способности. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. Пријаве у 
затвореној коверти слати или доставити лично на 
адресу: Дом здравља Лапово, 34220 Лапово, Иве 
Андрића 9, са обавезном назнаком ”Пријава на кон-
курс за заснивања радног односа за радно место док-
тор медицине у кућном лечењу”. На полеђини ковер-
те обавезно написати име и презиме кандидата. Све 
додатне информације се могу добити на телефон: 
034/853-349. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати. 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 Дом здравља Лапово. Избор канди-
дата ће извршити директор Дома здравља Лапово. 
Кандидати су обавезни да у својим пријавама наве-
ду имејл-адресу на коју ће им бити послата одлука 
о избору кандидата. Одлука о избору кандидата ће 
бити објављена на интернет страници www.dzlapovo.
rs, чиме се сматра достављеном кандидату. 

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1) Медицинска сестра - техничар
на инфективном одељењу, за рад 
у Одсеку пулмологије Службе за 

пнеумофтизиологију, на одређено 
време ради замене привремено одсутне 

запослене до истека породиљског 
одсуства, одсуства са рада ради 

неге детета или одсуства са рада 
ради посебне неге детета или њеног 

престанка радног односа

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера 
- IV степен, стручни испит, лиценца, најмање шест 
месеци радног искуства у наведеном звању. Кан-
дидати подносе: молбу за пријем и биографију, са 
адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију 
дипломе, оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, фотокопију личне карте или 
очитане податке са личне карте (уколико је чипо-
вана), фотокопију извода из матичне књиге вен-
чаних (уколико су дипломе или уверења издати на 
девојачко презиме), оверену фотокопију лиценце 
издате од надлежног органа. 

2) Финансијско-рачуноводствени 
аналитичар

за рад у Служби за економске послове, 
на одређено време 3 месеца због 

повећаног обима посла 

УСЛОВИ: високо образовање на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, односно специјалистичким струковним сту-
дијама, по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; VII/1 степен стручне спре-
ме; знање рада на рачунару; најмање три године 
радног искуства. Кандидати подносе: молбу за 
пријем и биографију, са адресом, контакт телефо-
ном, оверену фотокопију дипломе, фотокопију лич-
не карте или очитане податке са личне карте (уко-
лико је чипована), фотокопију извода из матичне 
књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења 
издати на девојачко презиме), доказ о знању рада 
на рачунару, доказ о радном искуству.

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

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1) Возач у хитној медицинској 
помоћи

на одређено време до 3 месеца, због 
повећаног обима посла, за рад у 

Служби хитне медицинске помоћи и 
санитетског превоза

2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду, кандидати треба да испуњавају и 
посебне услове: средње образовање, возачка доз-
воле Б категорије. Кандидати достављају: пријаву 
на оглас; кратку биографију са адресом и контакт 
телефоном; оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању; оверену фотокопију возачке доз-
воле; изјаву да су здравствено способни за послове 
за које подносе пријаву; фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених. Кандидати који су се јавили на 
оглас могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних података који могу бити важни за одлуку 
о пријему. Изабрани кандидати пре заснивања рад-
ног 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 наведени документ у оставље-
ном року, са њим се неће закључити уговор о раду. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Пријаве са документацијом доставити на 
наведену адресу.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

“КОВИН” У КОВИНУ
26220 Ковин, Цара Лазара 253

тел. 013/741-234 

Оглас објављен 27.02.2019. у публикацији 
“Послови” поништава се у целости.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

“КОВИН”
26220 Ковин, Цара Лазара 253

тел. 013/741-234

Медицинска сестра - техничар
у специјализованим 

психијатријским болничким 
установама које су организоване за 

двадесетчетворочасовни пријем, 
задржавање пацијената без 

пристанка, за збрињавање и лечење 
психотичних поремећаја у акутној фази, 

болести зависности, за форензичку 
психијатрију, психогеријатрију и 

психосоцијалну рехабилитацију, на 
одређено време до повратка запослене 

са боловања преко 30 дана

УСЛОВИ: средње образовање; додатна знања/испи-
ти: стручни испит; лиценца; најмање шест месеци 
искуства у наведеном звању. Кандидати морају 
предати: кратку биографију (CV); оверену фотоко-
пију дипломе о завршеном средњем образовању; 
оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту; оверену фотокопију лиценце; 6 месеци 
радног искуства у наведеном звању (доказивање за 
радно искуство потврдом).

Кувар
на одређено време, најдуже до 3 

месеца, због повећаног обима посла

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

Помоћни радник у кухињи/круг/
економија/техничка радионица

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

2 извршиоца

УСЛОВИ: основна школа. Кандидати морају преда-
ти: кратку биографију (CV); оверену фотокопију све-
дочанства о завршеном основном образовању.

ОСТАЛО: Пријаве са потребним доказима дос-
тављају се поштом на горенаведену адресу или лич-
но у архиви Болнице, са назнаком „Оглас”, у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа код Нацио-
налне службе запошљавања. Изабрани кандидати 
су у обавези да доставе лекарско уверење о општој 
здравственој способности. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати.

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

тел. 018/830-927

Домар/мајстор одржавања
на одређено време од 12 месеци због 

повећаног обима посла 

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, водоинста-
латер; најмање једна година радног искуства на 
пословима водоинсталатера. Као доказе о испуње-
ности ових услова кандидати су дужни да доставе: 
пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем 
телефона и адресом; оверену фотокопију дипломе 
о завршеној школи (средња стручна спрема, водо-
инсталатер); потврду о стеченом радном искуству 
у трајању од најмање једне године на пословима 
водоинсталатера. Пријаве кандидата које не садр-
же тражену документацију сматраће се непотпуним 
и неће бити разматране. Пријаве које пристигну по 
истеку овог рока сматраће се неблаговременим и 
неће бити разматране. Пријаве на оглас доставља-

Медицина 
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ти у затвореним ковертама путем поште на адре-
су: Специјална болница за плућне болести „Озрен“ 
Сокобања, Насеље Озрен бб, 18230 Сокобања, уз 
напомену “Пријава на оглас за домара“ или лично у 
просторијама болнице.

                        Индустрија и грађевинарство

ДИП ДОО
21000 Нови Сад, Темеринска 30

тел. 021/547-770
e-mail: office@dip.rs

Производни радник у ливници
на одређено време 3 месеца

3 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме. 
Пробни рад 1 месец. Радно место са повећаним 
ризиком, рад у сменама, ноћни рад. Јављање кан-
дидата на горенаведени телефон и имејл. Рок за 
пријаву до 25.03.2019.

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

тел. 069/3184-937

Електромонтер - 
електроинсталатер

место рада: Београд (заснивање радног 
односа у Републици Србији, а касније 

упућивање на рад у СР Немачку)
100 извршилаца

Опис посла: монтажа, одржавање и ремонт елек-
троинсталација, електроенергетске и мернорегула-
ционе опреме.

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме електрос-
труке (6 месеци искуства у струци); III, IV степен 
стручне спреме без обзира на занимање (12 месеци 
искуства на наведеним пословима); возачка дозво-
ла Б категорије.

ОСТАЛО: теренски рад; обезбеђен смештај и пре-
воз. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу 
да се јаве на телефон послодавца, лице за контакт: 
Енес Џанковић. На основу Закона о раду Републике 
Србије и Закона о упућивању запослених на прив-
ремени рад у иностранство, послодавац обезбеђује 
све елементе које садржи уговор о раду: здравстве-
ни преглед, визу, радну дозволу и социјално осигу-
рање, поред тога обезбеђује смештај и први одла-
зак у СР Немачку.

ЖГП 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 спре-
ме, 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. Обез-
беђен смештај и исхрана. Трајање конкурса: до 
14.04.2019. године. 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 
упућивање запослених на привремени рад у Хрватску.

Хидроизолатери
на одређено време

5 извршилаца

Металофарбар
на одређено време

5 извршилаца

Помоћни грађевински радници
на одређено време

5 извршилаца

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

„ELIXIR MEG“ DOO
Шабац, Хајдук Вељкова 1

тел. 069/801-5171
e-mail: milena.krisulovic@elixirmeg.rs

Гумар - пластичар
место рада Прахово - Неготин, на 

одређено време, пробни рад 3 месеца
5 извршилаца

Опис посла: рад на машини за заваривање пласти-
ке, поправка, преправка и испитивање пластичних 
и гумених елемената, монтирање и демонтирање 
пластичних и гумених елемената и склопова.

Бравар
место рада Прахово - Неготин, не 

одређено време, пробни рад 3 месеца
5 извршилаца

Опис посла: сечење, савијање, бушење лимова, 
профила и цеви, нарезивање навоја, монтажа скло-
пова, склапање конструкција, припрема за завари-
вање и други браварски послови.

Заваривач
место рада Прахово - Неготин, не 

одређено време, пробни рад 3 месеца
5 извршилаца

Опис посла: заваривањe REL, MIG, MAG или TIG 
поступком, у свим позицијама.

Електричар
место рада Прахово - Неготин, не 

одређено време, пробни рад 3 месеца
5 извршилаца

Опис посла: одржавање и поправка електричних 
постројења, разводни ормари, повезивање маши-
на и постројења кабловима, поправка електричне 
инсталације, електромоторног развода, испитивање 
исправности.

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, без обзи-
ра на занимање; радно искуство: небитно.

ОСТАЛО: Теренски рад, рад у сменама, обезбеђен 
смештај и исхрана. Трајање конкурса: до 30.04.2019. 
године кандидати могу своје радне биографије да 
доставе на гореневедени имејл, да контактирају 
послодавца путем телефона или да проследе радну 
биографију на адресу послодавца: 19330 Прахово, 
Радујевачки пут бб. Лице за контакт: Саша Микић.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
МЕТАНОЛСКО-СИРЋЕТНИ

КОМПЛЕКС КИКИНДА
Кикинда, Милошевачки пут бб

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

Интерни ревизор
на одређено време

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

„VISA-PROM“ DOO
Кањижа, Харшањи Тибора 17

e-mail: vladimir.mitic@visaprom.com

Манипулант на котлу проточне 
сушаре

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

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

од 1 месеца
4 извршиоца

Оператер на преси
место рада: Кањижа и Чока, пробни рад 

од 1 месеца
16 извршилаца

Шеф смене погона за производњу 
ногица за палете

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

Манипулант на мешалици за 
компоненте по рецептури

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

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

од 1 месеца
12 извршилаца

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

Индустрија и грађевинарство 

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

Прехрамбени технолог
пробни рад 1 месец

2 извршиоца

Опис посла: вођа производње у пекари и млекари.

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

ЧИП ДОО
Прокупље, Драгољуба Ракића бб

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

Maшински инжењер
на одређено време, место рада: 

Прокупље и околина
2 извршиоца

Maшински инжењер - конструктор
место рада: Београд

УСЛОВИ: VI, VII степен стручне спреме, без обзи-
ра на радно искуство. Трајање конкурса: до попу-
не. Кандидати могу контактирати послодавца путем 
телефона или доставити радне биографије на наве-
дену имејл-адресу, особа за контакт: Александар 
Милановић.

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

е-mail: nebojsa.neskovic@rs.stirg.com

Шеф смене
2 извршиоца

Опис посла: израда извештаја и праћење извршења 
дневних, недељних и месечних планова производње; 
обезбеђивање, расподела и надгледање рада у сме-
ни; подршка у процесу планирања и контроле произ-
водње; одржавање дисциплине радника.

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

Инжењер заваривања IWE/EWE
2 извршиоца

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

УСЛОВИ: VII степен, дипломирани машински 
инжењер; радно искуство минимум 3 године; позна-
вање 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 
стручни испит. Пробни рад 1 месец. Трајање конкур-
са: 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 тех-
ничар (за компјутерско конструисање); радно иску-
ство: минимум 2 године; познавање енглеског језика 
(писање, читање, комуникација); пожељно знање 
немачког језика. Обезбеђен смештај. Трајање кон-
курса: до попуне. Пријаве слати имејлом или се јави-
ти на телефон послодавца 022/215-0358 (звати од 8 
до 16 часова), лице за контакт: Небојша Нешковић.

„БОШКОВИЋ АДС“ ДОО
Пожега, Вељка Јежевића бб

Огранак Београд - Војводе Степе 249
тел. 062/229-784

Помоћни радник
на одређено време, за рад у Београду

5 извршилаца 

УСЛОВИ: I-IV степен стручне спреме; искуство 
на помоћним пословима зидара, тесара; физички 
послови на градилишту, рад на утовару истовару 
и складиштењу разне робе. Кандидати могу да се 
јаве на телефон: 062/229-794. Конкурс је отворен до 
попуне радног места.

МЛЕКАРА „KUČ COMPANY“
34000 Крагујевац

Реглер одржавања
на одређено време 1 месец 

2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, електро или 
машински смер; пожељно је било какво радно иску-
ство из области електрике; познавање електроин-
сталација; возачка дозвола Б категорије. Кандидати 
могу доставити радну биографију на e-mail: natasa.
breljak@nsz.gov.rs или могу да позову на контакт 
телефон: 034/505-528, сваког радног дана од 8 до 
15 часова, најкасније до 29.03.2019. године.

Техонолог у производњи
на одређено време 

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, смер прехрамбе-
на технологија, хемија, биологија, екологија, пожељ-
но минимум 6 месеци радног искуства из области 
технологије, хемије. Кандидати могу доставити радну 
биографију на e-mail: k.pejcinovic@kuccompany.co.rs 
или могу позвати на контакт телефон: 064/830-9217, 
најкасније до 29.03.2019. године.

„АМИГА” ДОО
36000 Краљево, Тике Коларевића 66

тел. 036/399-199, 399-299

Металостругар
на одређено време 

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, звање мета-
лостругар, 2 године радног искуства на наведеним 
пословима. Остали критеријуми према општим 
условима „Амиге”. Рок за пријаву: 15 дана од дана 
објављивања. Пријаве се подносе на горенаведену 
адресу или на e-mejl: pravnasluzba@amiga.rs. Све 
информације на телефоне: 036/399-199, 399-299.

GEOOMONT HEAT PUMPS DOO
22000 Сремска Митровица, Паробродска 10

тел. 065/3364-297
e-mail: mstojanovic@gmont.rs

Машински инжењер
са лиценцом 341 за пројектовање 

УСЛОВИ: машински инжењер, лиценца 314 за пројек-
товање, знање рада на рачунару (Интернет, Word, 
Excel, Auto Cad), знање енглеског језика, возачка доз-
вола Б категорије; пожељно радно искуство.

Машински инжењер
са лиценцом 414 за пројектовање

 и извођење радова 

УСЛОВИ: машински инжењер са лиценцом 414 за 
извођење радова; знање рада на рачунару (Интер-
нет, Excel, Auto Cad), пожељно знање енглеског 
језика, возачка дозвола Б категорије; пожељно рад-
но искуство.

Багериста
2 извршиоца

УСЛОВИ: багериста, возачка дозвола Б категорије, 
радно искуство миниимум 3 месеца у струци.

Монтер водоводних инсталација
10 извршилаца

УСЛОВИ: монтер водоводних инсталација са иску-
ством, возачка дозвола Б категорије.

ОСТАЛО: Рок за пријаву је 30 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Лице за контакт: 
Марко Стојановић, телефон: 065/336-4297 или 
директно на адресу: Geomont Heat pumps доо, Срем-
ска Митровица, Паробродска 10, од 10 до 15 часова 
радним данима.

Индустрија и грађевинарство 

Посао се не чека, посао се тражи
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АЕРОДРОМ „НИКОЛА ТЕСЛА“
БЕОГРАД, АД

Сурчин, Београд 59
тел. 011/2907-884

e-mail: hr@beg.aero

Транспортни радник
привремени и повремени послови

50 извршилаца

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

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

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

Возач теретног возила са 
приколицом

место рада: Београд, Ваљево, Сремска 
Митровица, Рума, Инђија, Стара Пазова, 

на одређено време
30 извршилаца

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

                        Наука и образовање

БЕОГРА Д

ОСНОВНА ШКОЛА
 „СТЕВАН ДУКИЋ“
Београд, Дантеова 52

тел/факс: 011/2971-006, 2970-147
e-mail: os.stevandukic@gmail.com

www.osstevandukic.com

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове предвиђене 
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, 
број 88/2017, 27/2018-други закони, 10/2019) и Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Службени 
гласник Републике Србије - Просветни гласник“, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018), тј. да поседује одговарајуће високо 
образовање у смислу чл. 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, за наставника, васпи-
тача и стручног сарадника (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије или основне студије у трајању од најмање 4 
године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10.09.2005. године, из одговарајуће науч-
не, односно стручне области) и Правилника о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Службени гласник Републике 
Србије - Просветни гласник“, бр.11/2012, 15/2013, 

2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018); 
да поседује психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примања или давања мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и 
да за кандидата није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање. Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да поднесе: уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена фококопија, не старија 
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена фотокопија), оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, оверену фото-
копију документа о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту, доказ о неосуђиваности 
за кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања (ориги-
нал или оверена фотокопија, не старије од 6 месе-
ци), доказ о знању српског језика и језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад (осим кандида-
та који су одговарајуће образовање стекли на тим 
језицима), кратку биографију, одштампан пријавни 
формулар за пријем у радни однос, доступан на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима кандидат је дужан да прибави 
пре закључења уговора о раду. Сва остала докумен-
та саставни су део пријаве на конкурс. Рок за подно-
шење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве на конкурс неће се размат-
рати. Пре доношења одлуке о избору, кандидати који 
уђу у ужи избор биће упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима, коју 
врши Национална служба за запошљавање. Прија-
ве достављати лично или путем поште, на адресу: 
Основна школа „Стеван Дукић“, Дантеова 52, 11060 
Београд, са назнаком: „За конкурс“. Све информа-
ције о конкурсу могу се добити од секретара школе, 
на број телефона: 011/2086-047 или на мејл школе: 
sekretar@osstevandukic.com, сваким радним даном од 
8 до 12 часова.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

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

Редовни професор за ужу научну 
област Морфологија, систематика 

и филогенија животиња
на Катедри за зоологију бескичмењака 

и ентомологију у Институту за зоологију

Ванредни професор за ужу научну 
област Екологија, биогеографија и 

жаштита животне средине
на Катери за екологију и географију 

животиња у Институту за зоологију, на 
одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне 
области за коју се бира, непостојање сметње из чла-
на 72 став 4 Закона о високом образовању и остали 
услови утврђени чланом 74 Закона о високом обра-
зовању.

Сарадник у настави за ужу научну 
област Генетика и еволуција

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

Саобраћај и везе / Наука и образовање

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

  ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
  ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у радни однос

Члан 139

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

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

судом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује 

образовно-васпитни рад.

 Услови из става 1 овог члана доказују се при-
ликом пријема у радни однос и проверавају се 
у току рада.

 Докази о испуњености услова из става 
1 тач. 1), 3)-5) овог члана саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 
2) овог члана прибавља се пре закључења 
уговора о раду.
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време до повратка сарадника са 
боловања

УСЛОВИ: студент мастер академских студија или 
специјалистичких академских студија који је студије 
првог степена завршио са просечном оценом нај-
мање 8 и остали услови утврђени чланом 83 Закона 
о високом образовању.

ОСТАЛО: Пријаву са биографијом, овереним пре-
писом дипломе и списком и сепаратима научних 
и стручних радова доставити Архиви Факулте-
та, на наведену адресу, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

ОШ „ДУШКО РАДОВИЋ“
11070 Нови Београд

Булевар Зорана Ђинђића 112
тел. 011/2601-786, 2692-531

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутних запослених преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице под условима прописаним чл. 139 
и 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања и под условима прописаним Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства. Уз пријавни формулар доставити 
оверену копију дипломе о одговарајућем образо-
вању, уверење о држављанству Републике Србије, 
доказ о неосуђиваности правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање 3 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 кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
узречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање. 
Одштампани пријавни формулар са потрбном доку-
ментацијом доставити школи на наведеној адреси. 
Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује 
директор школе. Комисија утврђује испуњеност усло-
ва кандидата за пријем у радни однос у року од 8 
дана од дана истека рока за пријем пријава. Канди-
дати који су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана 
упућују се на психолошку процену за рад са учени-
цима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања 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 про-
цене способности за рад са ученицима. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима са листе и 
доноси решење о избору кандидата у року од 8 дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КНЕЗ СИМА МАРКОВИЋ“

Барајево, Светосавска 77
тел. 011/8300-124

Наставник физичког васпитања
са 70% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове 
предвиђене чланом 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Уз пријаву кандида-
ти прилазу доказе предвиђене чланом 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања: 
оверену фотокопију дипломе; уверење да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 

у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; уверење о држављанству РС. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа. Кандидати потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом са звани-
чне интернет странице Министарстава просвете 
достављају установи. Неблаговремене, непотпуне и 
пријаве у неодговарајућој стручној спреми неће се 
узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3

тел. 011/2638-622

Ванредни професор за ужу научну 
област Албанологија, предмет 

Албански језик
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну 
област Словакистика, предмет 

Словачка књижевност
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну 
област Англистика, предмет 

Енглески језик
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну 
област Српска књижевност, 

предмет Увод у српску књижевност
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Оријенталистика, предмет 
Савремени арапски свет

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни сте-
пен доктора наука из научне области за коју се 
бира. Остали услови утврђени Законом о високом 
образовању, Статутом Универзитета у Београду, 
Правилником о минималним условима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду, 
Правилником о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универзи-
тета у Београду, Статутом Филолошког факулте-
та Универзитета у Београду. Кандидати подносе и 
потписану Изјаву о изворности Образац 5 (преузети 
са сајта Универзитета у Београду http://bg.ac.rs/sr/
univerzitet/univ-propisi.php).

Асистент за ужу научну 
област Српски језик, предмет 
Лексикологија српског језика

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област 
Српски језик, предмет Методика 

наставе српског језика и 
књижевности

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област 
Библиотекарство, предмет 

Историја књиге и библиотеке
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је сваки од 
претходних степена студија завршио са просечном 
оценом најмање 8 и који показује смисао за настав-
ни рад или магистар наука из научне области за коју 
се бира коме је прихваћена тема докторске дисер-
тације. Остали услови утврђени су Законом о висо-
ком образовању и Статутом Филолошког факултета 
Универзитета у Београду.

Виши лектор за ужу научну 
област Неохеленистика, предмет 

Савремени грчки језик
на одређено време од 3 године

Виши лектор за ужу научну област 
Туркологија, предмет Турски језик

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме или мастер 
академске студије другог степена (300 ЕСПБ), фило-
лошки или њему одговарајући факултет, општи 
успех на основним студијама најмање 8, објављени 
стручни, односно научни радови, радно искуство у 
настави. Остали услови утврђени су Законом о висо-
ком образовању и Статутом Филолошког факултета 
Универзитета у Београду.

ОСТАЛО: Кандидати подносе пријаву са биогра-
фијом, оверену фотокопију дипломе одговарајуће 
дисциплине стечене у земљи или решења о при-
знавању страних високошколских исправа о одго-
варајућој стручној спреми, списак радова и радо-
ве, извод из матичне књиге рођених и уверење о 
држављанству на наведену адресу Факултета, у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ППУ „БРОДИЋ МАЛИ ВЕСЕЉАК“
11070 Нови Београд, Гандијева 74

Медицинска сестра - васпитач
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведе-
ном занимању, пожељно поседовање лицен-
це или стручног испита. Пријаве слати на e-mail: 
marijamilosavljevicmaja@yahoo.com, у року од 15 
дана од дана објављивања огласа.

ПУ „ДЕЧИЈИ ОСМЕХ“
11271 Сурчин, Војвођанска 448а
тел. 065/200-7878, 069/1515-600

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме одговарајућег 
занимања: медицинска сестра - васпитач. Докумен-
та која је потребно доставити: кратка биографија, 
копије дипломе, извода из матичне књиге рође-
них и држављанства. Конкурс траје 7 дана од дана 
објављивања.

ОШ „БАНОВИЋ СТРАХИЊА“
11030 Београд, Кнеза Вишеслава 15

тел. 011/3543282

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице 
које испуњава услове прописане чл. 122, 139 и 
чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања: 1) има одговарајуће 
образовање: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 

Наука и образовање
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комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких нау-
ка; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
Лице које је стекло образовање на студијама дру-
гог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета 
као лице које је стекло образовање на студијама 
другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука, мора 
да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; 2) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) има држављанство Републи-
ке Србије; 5) зна српски језик и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад; 6) има дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадника; 7) 
најмање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; 8) положен испит за директора 
установе. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба 
да приложе: оверен препис/фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; оверен препис/фотокопију 
документа о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту; уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена фотокопија не старија од шест 
месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија не старија од шест месе-
ци); потврду о радном искуству да има најмање 8 
година радног искуства на пословима образовања и 
васпитања након стеченог образовања и васпитања 
(оригинал не старији од шест месеци); уверење 
надлежног суда да против кандидата није покренут 
кривични поступак, донета наредба о спровођењу 
истраге, покренута оптужница или донето решење 
одређивању притвора (орргинал или оверена фото-
копија, не старија од шест месеци); уверење да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за наведена кривична дела из члана 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања (оргинал или оверена фотокопија не 
старија од шест месеци); уверење надлежног прив-
редног суда да кандидат није осуђен за привред-
ни преступ; опште здравствено лекарско уверење 
доставља кандидат који буде изабран, непосредно 
пре закључивања уговора о раду; пријаву на кон-
курс са радном биографијом и прегледом кретања 
у служби са стручним усавршавањем, план и про-
грам рада директора; доказ о знању српског језика 
на коме се остварује васпитно-образовни рад, дос-
тавља само кандидат који одговарајуће образовање 
није стекао на српском језику; извештај просвет-
ног саветника, пријава уз коју није достављен овај 
доказ неће се сматрати непотпуном; уколико се на 
конкурс пријави лице које је претходно обављало 
дужност директора установе, дужно је да достави 
резултате стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања ( уколико је врше-
но спољашње вредновање). Кандидат изабран за 
директора школе који нема положен испит за дирек-
тора дужан је да га положи у року од две године од 
дана ступања на дужност, у складу са условима про-
писаним законом. Рок за пријављивање на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријавни 
формулар попунити на званичној интернет стра-

ници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја: http:// www.mpn.gov.rs/wp-ontent/
uploads/2015/08/FORMULARZA-KONkURISANjE.doc, 
одштампати и заједно са осталом потребном доку-
ментацијом доставити на горенаведену адресу, 
са назнаком: „Конкурс за директора“, лично или 
препорученом поштом. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве се неће разматрати. За све додатне 
информације можете се обратити секретаријату 
школе, радним даном од 08.00 до 14.00 часова, тел. 
011/3543-282.

ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ“
11080 Земун, Првомајска 79

тел. 011/2196-149

Професор техничког и 
информатичког образовања
на одређено време до повратка 

одсутног радника

УСЛОВИ: VII степен, није потребно радно искуство. 
Кандидати се могу пријавити на број телефона: 
011/2196-149.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11120 Београд, Краљице Марије 16

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Процесна техника

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII сте-
пен стручне спреме, доктор наука и други услови 
утврђени чланом 75 Закона о високом образовању 
и чланом 132 Статута Машинског факултета. Уз 
пријаву на конкурс доставити у писаној форми: био-
графију, оверене копије диплома стечених у земљи 
или решења о признавању страних високошколских 
исправа о одговарајућој стручној спреми, списак 
радова и сепарате објављених радова и потписану 
Изјаву о изворности (преузети са сајта Машинског 
факултета, линк: http://www.mas.bg.ac.rs/_media/
fakultet/izbori-u-zvanja/izbor-zvanje-izvornost-obrazac5.
doc). Биографију и списак радова доставити и у 
електронском запису. Пријаве доставити на адре-
су: Машински факултет, Краљице Марије 16, 11120 
Београд 35, соба 121, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурсa.

ДОПУНА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“
Београд, Радосава Љумовића 20

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 13. 
марта 2019. године, за радно место директор, 
на период од 4 године, допуњује се у делу 
рока и треба да стоји: Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови“.

ДОПУНА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ 

У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ

11000 Београд, Краља Милана 50
тел. 011/362-0760

Конкурс објављен 06.03.2019. године у 
публикацији „Послови“ мења се тако што за 

радна места:

Ванредни професор за ужу уметничку 
област 

Удараљке и
Ванредни професор за ужу научну област 

Музичка педагогија

треба додати: на одређено време од 5 година. 
За радно место: Доцент за ужу уметничку област 
гудачких инструмената - упоредни предмети, мења 
се у делу услова, тако што иза: „потребно искуство 
на позицији концерт мајстора или помоћника концерт 
мајстора у трајању од минимум 5 година” треба дода-
ти: „у неком од професионалних симфонијских орктес-
тара“. У осталом делу текст огласа остаје непро-
мењен.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БОШКО БУХА“ - ПАЛИЛУЛА

Београд, Прерадовићева 2а
тел. 011/7292-218

Васпитач
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
12 извршилаца

УСЛОВИ: VII, VI степен стручне спреме. У радни 
однос ради обављања посла васпитача може бити 
примљен кандидат који испуњава следеће усло-
ве: поседовање одговарајућег образовања: нa 
студиjaмa другoг стeпeнa (мaстeр aкaдeмскe сту-
диje, мaстeр струкoвнe студиje, спeциjaлистичкe 
aкaдeмскe студиje); на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и специја-
листичке струковне студије), студијама у трајању 
од три године или више образовање; образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова и шест бодова праксе у установи, у скла-
ду са Европским системом преноса бодова; да 
кандидат имa психичку, физичку и здрaвствeну 
спoсoбнoст зa рaд сa дeцoм и учeницимa; да 
ниje oсуђивaн прaвнoснaжнoм прeсудoм зa кри-
вичнo дeлo зa кoje je изрeчeнa бeзуслoвнa кaзнa 
зaтвoрa у трajaњу oд нajмaњe три мeсeцa, кao и 
зa кривичнa дeлa нaсиљe у пoрoдици, oдузимaњe 
мaлoлeтнoг лицa, зaпуштaњe и злoстaвљaњe 
мaлoлeтнoг лицa или рoдoскврнућe, зa кривичнa 
дeлa примaњe или дaвaњe митa; зa кривичнa дeлa 
из групe кривичних дeлa прoтив пoлнe слoбoдe, 
прoтив прaвнoг сaoбрaћaja и прoтив чoвeчнoсти и 
других дoбaрa зaштићeних мeђунaрoдним прaвoм, 
бeз oбзирa нa изрeчeну кривичну сaнкциjу, и да 
зa њега ниje, у склaду сa зaкoнoм, утврђeнo дис-
криминaтoрнo пoнaшaњe; да имa држaвљaнствo 
Рeпубликe Србиje; да знa српски jeзик и jeзик нa 
кojeм oствaруje oбрaзoвнo-вaспитни рaд; без обзи-
ра на радно искуство.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
6 извршилаца

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла 
медицинске сестре - васпитача може бити примљен 
кандидат који испуњава следеће услове: поседо-
вање одговарајућег образовања: IV степен струч-
не спреме, средња медицинска школа - васпитач-
ки смер - медицинска сестра васпитач; са или без 
радног искуства; поседовање лиценце - обавезно 
полагање испита; посебна здравствена и психофи-
зичка способост за рад са децом предшколског 
узраста; могућа провера психофизичких и радних 
способности; да кандидат имa психичку, физичку 
и здрaвствeну спoсoбнoст зa рaд сa дeцoм и учeни-
цимa; да ниje oсуђивaн прaвнoснaжнoм прeсудoм зa 
кривичнo дeлo зa кoje je изрeчeнa бeзуслoвнa кaзнa 
зaтвoрa у трajaњу oд нajмaњe три мeсeцa, кao и 
зa кривичнa дeлa нaсиљe у пoрoдици, oдузимaњe 
мaлoлeтнoг лицa, зaпуштaњe и злoстaвљaњe 
мaлoлeтнoг лицa или рoдoскврнућe, зa кривичнa 
дeлa примaњe или дaвaњe митa; зa кривичнa дeлa 
из групe кривичних дeлa прoтив пoлнe слoбoдe, 
прoтив прaвнoг сaoбрaћaja и прoтив чoвeчнoсти и 

 Наука и образовање



   |  Број 821 | 20.03.2019. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs30 

других дoбaрa зaштићeних мeђунaрoдним прaвoм, 
бeз oбзирa нa изрeчeну кривичну сaнкциjу, и да 
зa њега ниje, у склaду сa зaкoнoм, утврђeнo дис-
криминaтoрнo пoнaшaњe; да имa држaвљaнствo 
Рeпубликe Србиje; да знa српски jeзик и jeзик нa 
кojeм oствaруje oбрaзoвнo-вaспитни рaд; без обзи-
ра на радно искуство, обавеза полагања стручног 
испита.

Сервирка
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла сер-
вирке може бити примљен кандидат који испуњава 
следеће услове: поседовање одговарајућег обра-
зовања: средње образовање; изузетно - основно 
образовање и радно искуство на тим пословима сте-
чено до дана ступања на снагу уредбе; да имa пси-
хичку, физичку и здрaвствeну спoсoбнoст зa рaд сa 
дeцoм и учeницимa; да ниje oсуђивaн прaвнoснaж-
нoм прeсудoм зa кривичнo дeлo зa кoje je изрeчeнa 
бeзуслoвнa кaзнa зaтвoрa у трajaњу oд нajмaњe 
три мeсeцa, кao и зa кривичнa дeлa нaсиљe у пoрo-
дици, oдузимaњe мaлoлeтнoг лицa, зaпуштaњe 
и злoстaвљaњe мaлoлeтнoг лицa или рoдoсквр-
нућe, зa кривичнa дeлa примaњe или дaвaњe 
митa; зa кривичнa дeлa из групe кривичних дeлa 
прoтив пoлнe слoбoдe, прoтив прaвнoг сaoбрaћaja 
и прoтив чoвeчнoсти и других дoбaрa зaштићeних 
мeђунaрoдним прaвoм, бeз oбзирa нa изрeчeну 
кривичну сaнкциjу, и да зa њега ниje, у склaду сa 
зaкoнoм, утврђeнo дискриминaтoрнo пoнaшaњe; да 
имa држaвљaнствo Рeпубликe Србиje; да знa српски 
jeзик и jeзик нa кojeм oствaруje oбрaзoвнo-вaспитни 
рaд. 

Помоћни кувар
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кан-
дидат који испуњава следеће услове: поседовање 
одговарајућег образовања: I степен стручне спре-
ме - осмогодишња школа, са или без радног иску-
ства; да имa психичку, физичку и здрaвствeну 
спoсoбнoст зa рaд сa дeцoм и учeницимa; да ниje 
oсуђивaн прaвнoснaжнoм прeсудoм зa кривичнo 
дeлo зa кoje je изрeчeнa бeзуслoвнa кaзнa зaтвoрa 
у трajaњу oд нajмaњe три мeсeцa, кao и зa кривич-
нa дeлa нaсиљe у пoрoдици, oдузимaњe мaлoлeтнoг 
лицa, зaпуштaњe и злoстaвљaњe мaлoлeтнoг лицa 
или рoдoскврнућe, зa кривичнa дeлa примaњe или 
дaвaњe митa; зa кривичнa дeлa из групe кривич-
них дeлa прoтив пoлнe слoбoдe, прoтив прaвнoг 
сaoбрaћaja и прoтив чoвeчнoсти и других дoбaрa 
зaштићeних мeђунaрoдним прaвoм, бeз oбзирa 
нa изрeчeну кривичну сaнкциjу, и да зa њега ниje, 
у склaду сa зaкoнoм, утврђeнo дискриминaтoр-
нo пoнaшaњe; да имa држaвљaнствo Рeпубликe 
Србиje; да знa српски jeзик и jeзик нa кojeм oствaруje 
oбрaзoвнo-вaспитни рaд. 

Самостални финансијско-
рачуноводствени сарадник - 

главни књиговођа
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла 
главног књиговође може бити примљен кандидат 
који испуњава следеће услове: поседовање одго-
варајућег образовања: на основним студијима у 
обиму 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године; на студијима у тајању до три године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; средња економска школа 
или високо образовање финансијско-рачуновод-
ствени смер; радно искуство 3 године; познавање 
рада на рачунару; могућа провера психофизичкх 
и радних способности; да имa психичку, физичку 
и здрaвствeну спoсoбнoст зa рaд сa дeцoм и учeни-
цимa; да ниje oсуђивaн прaвнoснaжнoм прeсудoм зa 
кривичнo дeлo зa кoje je изрeчeнa бeзуслoвнa кaзнa 

зaтвoрa у трajaњу oд нajмaњe три мeсeцa, кao и 
зa кривичнa дeлa нaсиљe у пoрoдици, oдузимaњe 
мaлoлeтнoг лицa, зaпуштaњe и злoстaвљaњe 
мaлoлeтнoг лицa или рoдoскврнућe, зa кривичнa 
дeлa примaњe или дaвaњe митa; зa кривичнa дeлa 
из групe кривичних дeлa прoтив пoлнe слoбoдe, 
прoтив прaвнoг сaoбрaћaja и прoтив чoвeчнoсти и 
других дoбaрa зaштићeних мeђунaрoдним прaвoм, 
бeз oбзирa нa изрeчeну кривичну сaнкциjу, и да 
зa њега ниje, у склaду сa зaкoнoм, утврђeнo дис-
криминaтoрнo пoнaшaњe; да имa држaвљaнствo 
Рeпубликe Србиje; да знa српски jeзик и jeзик нa 
кojeм oствaруje oбрaзoвнo-вaспитни рaд. 

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: попуњен форму-
лар који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете; оверену фотокопију дипло-
ме о одговарајућој стручној спреми или уверења о 
стеченој стручној спреми, не старије од годину дана; 
извод из матичне књиге рођених (фотокопија овере-
на); уверење о држављанству, оригинал или фото-
копија оверена, не старије од шест месеци; доказ 
да лице ниje oсуђивaнo прaвнoснaжнoм прeсудoм 
зa кривичнo дeлo зa кoje je изрeчeнa бeзуслoвнa 
кaзнa зaтвoрa у трajaњу oд нajмaњe три мeсeцa, 
кao и зa кривичнa дeлa нaсиљe у пoрoдици, oду-
зимaњe мaлoлeтнoг лицa, зaпуштaњe и злoстaвљaњe 
мaлoлeтнoг лицa или рoдoскврнућe, зa кривичнa 
дeлa примaњe или дaвaњe митa; зa кривичнa дeлa 
из групe кривичних дeлa прoтив пoлнe слoбoдe, 
прoтив прaвнoг сaoбрaћaja и прoтив чoвeчнoсти и 
других дoбaрa зaштићeних мeђунaрoдним прaвoм, 
бeз oбзирa нa изрeчeну кривичну сaнкциjу, и зa кoje 
ниje, у склaду сa зaкoнoм, утврђeнo дискриминaтoр-
нo пoнaшaњe; ако кандидат није стекао одговарајуће 
образовање на српском језику - уверење да је поло-
жио испит из српског језика са методиком по про-
граму одговарајуће високошколске установе. Доказ 
да кандидат имa психичку, физичку и здрaвствeну 
спoсoбнoст зa рaд сa дeцoм и учeницимa прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Сви остали докази 
саставни су део пријаве на конкурс. Непотпуне, неу-
редне и неблаговремене пријаве неће бити узете у 
разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса, на горенаведену адре-
су, поштом или лично, од 9 до 15 часова, у дирекцији 
Установе, Прерадовићева 2.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КНЕЗ СИМА МАРКОВИЋ“

Барајево, Светосавска 77
тел. 011/8300-124

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка 

одсутног радника, за рад у матичној 
школи и издвојеним одељењима 

Глумчево Брдо и Равни Гај

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове 
предвиђене чланом 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Уз пријаву кандидати 
прилажу доказе предвиђене чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања: ове-
рену фотокопију дипломе, уверење 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; уверење о држављанству РС. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа. Кандидати потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом са зва-
ничне интернет странице Министарства просвете 

достављају установи. Неблаговремене, непотпуне 
и пријаве кандидата са неодговарајућом стручном 
спремом неће се узимати у разматрање.

ОШ „ЛАЗА КОСТИЋ“
11070 Нови Београд, Милентија Поповића 72

тел. 011/7130-656

Наставник у продуженом боравку
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове 
прописане Законом о раду и посебне услове прописа-
не чл. 139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи, тј. да има одговарајуће образовање, 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела из чл. 139 ст. 
1 т. 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања, да има држављанство Републике Србије, да 
зна српски језик. Кандидат је у обавези да приложи 
(оригинале или оверене копије) попуњен пријав-
ни формулар (одштампан са интернет странице 
Министарства просвете), диплому о стеченом одго-
варајућем образовању на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије) 
или на студијама у трајању од најмање 4 године по 
прописима који су уређивали високо образовање до 
10.09.2005. године, доказ о неосуђиваности правнос-
нажном 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 породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична 
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 дискрими-
наторно понашање, извод из матичне књиге рођених 
(не старије од 6 месеци), уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци), доказ 
о познавању српског језика (подноси само канди-
дат који није стекао образовање на српском језику) 
и радну биографију. Доказ о физичкој, психичкој и 
здравственој способности за рад са децом и учени-
цима доставиће изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Изабрани кандидат ће бити у обаве-
зи да, пре закључења уговора о раду, за докумен-
та која је приложио као оверену копију достави на 
увид оригинална документа. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају 
школи, са назнаком „За конкурс“. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор, у року од 8 дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у року 
од 8 дана од дана пријема разултата психолошке 
процене способности за рад са децом и ученицима. 
Решење о избору кандидата донеће конкурсна коми-
сија, у року од 8 дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „ВОЖД“
11000 Београд, Булевар ослобођења 219

тел. 011/3097-013

Наставник групе предмета 
на одређено време до повратка радника

УСЛОВИ: на конкурс се могу пријавити кандидати 
који испуњавају услове прописане Правилником о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у Школи за основно и 
средње образовање “Вожд” у Београду (“Просветни 

Наука и образовање
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гласник РС” бр. 11/97, 3/2005 и 4/2009). Пријаве сла-
ти на горенаведену адресу. Рок за пријаву је 8 дана 
од дана оглашавања у публикацији “Послови”.

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450

тел. 011/3974-349

Доцент за ужу научну област 
Медицинска биохемија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: лице које је претходне степене студија 
завршило са просечном оценом најмање 8, однос-
но које има најмање 3 године педагошког искуства 
на високошколској установи, има научни назив док-
тора наука из научне области за коју се бира, нау-
чне, односно стручне радове објављене у научним 
часописима или зборницима са рецензијама и спо-
собност за наставни рад; завршен фармацеутски 
факултет. Кандидати уз пријаву на конкурс треба 
да приложе: диплому о завршеним претходним 
степеним студија и стеченом научном називу док-
тора наука из одговарајуће научне области (овере-
не фотокопије); биографију; списак радова; радо-
ве; извод из матичне књиге рођених (фотокопија) 
и уверење о држављанству (фотокопија). Остали 
услови утврђени су Законом о високом образовању, 
Правилником о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универзите-
та у Београду, Правилником о минималним услови-
ма за стицање звања наставника на Универзитету, 
Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, Статутом Универзитета у 
Београду и Статутом Факултета. 

Ванредни професор за ужу научну 
област Фармацеутска физиологија
на одређено време од 5 година, са 1/3 

од пуног времена 

УСЛОВИ: лице које је претходне степене студија 
завршило са просечном оценом најмање 8, однос-
но које има најмање 3 године педагошког искуства 
на високошколској установи, има научни назив 
доктора наука из научне области за коју се бира, 
научне, односно стручне радове објављене у науч-
ним часописима или зборницима са рецензијама и 
способност за наставни рад; више научних радова 
од значаја за развој науке у ужој научној области 
објављених у међународним или водећим домаћим 
часописима са рецензијама, односно оригинал-
но стручно остварење( пројекат, студију, патент, 
оригинални метод и сл.), односно руковођење или 
учешће у научним пројектима, објављен уџбеник 
или монографију, практикум или збирку задатака за 
ужу научну област за коју се бира и више радова 
саопштених на међународним или домаћим науч-
ним скуповима; завршен медицински или фарма-
цеутски факултет. Кандидати уз пријаву на конкурс 
треба да приложе: диплому о завршеним претход-
ним степеним астудија и стеченом научном називу 
доктора наука из одговарајуће научне области (ове-
рене фотокопије); биографију; списак радова; радо-
ве; уџбеник/монографију/практикум/збирку задата-
ка;извод из матичне књиге рођених (фотокопија) 
и уверење о држављанству (фотокопија). Остали 
услови утврђени су Законом о високом образовању, 
Правилником о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универзите-
та у Београду, Правилником о минималним услови-
ма за стицање звања наставника на Универзитету, 
Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, Статутом Универзитета у 
Београду и Статутом Факултета. 

Асистент за ужу научну област 
Фармакологија

на одређено време од 3 године 

УСЛОВИ: лице које је студент докторских академских 
студија који је сваки од претходних степена студија 
завршио са просечном оценом најмање 8, односно 

магистар наука коме је прихваћена тема доктор-
ске дисертације и показује смисао за наставни рад; 
завршен фармацеутски или медицински факултет. 
Кандидати уз пријаву на конкурс треба да приложе: 
диплому о завршеним претходним степенима сту-
дија (оверена фотокопија), биографију, уверење о 
похађању докторских академских студија, доказ да 
је прихваћена тема докторске дисертације (уколико 
је магистар наука), извод из матичне књиге рођених 
(фотокопија) и уверење о држављанству (фотоко-
пија). Услови за избор у звање су прописани Зако-
ном о високом образовању, Статутом Универзитета 
у Београду и Статутом Фармацеутског факултета.

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима се под-
носе у писаној форми Архиви Факултета, Војводе 
Степе 450, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса.

ПУ “МАШТОЛИНО”
11030 Београд, Димитрија Аврамовића 23

тел. 061/3380-044
e-mail: vrticmastolino@gmail.com

Васпитач 
2 извршиоца

УСЛОВИ: VI/1, VI/2, VII/1, учитељски факултет или 
струковне школе за васпитаче. Контакт са послода-
вцем можете остварити позивом на: 061/338-0044 
или слањем радне биографије на имејл-адресу: 
vrticmastolino@gmail.com.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
11400 Младеновац, Вука Караџића 75

тел. 011/8230-143

Наставник економике и 
организације предузећа и 

предузетништва и грађанског 
васпитања

на одређено време до повратка 
запосленог са функције, а најкасније до 

16.01.2023. године

УСОВИ: 1. Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 139 и чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС, број 88/2017, 27/2018-други закони 
и 10/2019) и Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама („Службени глас-
ник- Просветни гласник”, бр. 7/2012, 3/2013, 4/2007, 
4/2012, 11/2013, 4/2016 и 7/2015). Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана оглашавања. Након истека 
рока за пријављивање по конкурсу, кандидати који 
буду ушли у ужи избор биће упућени на проверу 
психофизичких способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања, применом стандардизованих посту-
пака. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да 
приложи: оверену копију дипломе о прописаној 
стручној спреми; потврду (извод из казнене еви-
денције) да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или 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 међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству РС. Пријавни 
формулар попунити на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc, 

одштампати и заједно са осталом потребном доку-
ментацијом доставити на адресу: Техничка школа, 
11400 Младеновац, Вука Караџића 75 или преда-
ти лично у секретаријату школе, радним даном у 
периоду од 8 до 15 часова. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана оглашавања. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ 
БЕОГРАД

ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНИХ 
УМЕТНОСТИ

11000 Београд, Париска 16
тел. 011/2181-214

Наставник у звању доцента за ужу 
уметничку област Сликарство

на период од пет година 

Наставник у звању доцента за ужу 
уметничку област Графика

на период од пет година 

УСЛОВИ: прописани Законом о високом образо-
вању, Статутом Универзитета уметности и Стату-
том Факултета и другим правним актима Универзи-
тета уметности и Факултета. Кандидати уз пријаву 
прилажу оверене фотокопије дипломе или уве-
рења о завршеним мастер академским студијама из 
одговарајуће области, односно основним академ-
ским студијама према раније важећим прописима, 
биографију, библиографију, списак радова на фор-
мулару који се може добити у секретаријату Факул-
тета. Кандидати за наставника у звању доцента за 
ужу уметничку област Сликарство су дужни да на 
расписани конкурс поднесу пет оригиналних сли-
карских радова, портофолио и мапу цртежа, на 
основу којих се може сагледати да ли и како вла-
дају материјом наставног предмета за који конку-
ришу. Кандидати за наставника у звању доцента 
за ужу уметничку област Графика су дужни да на 
расписани конкурс поднесу радове, на основу којих 
се може сагледати да ли и како владају материјом 
наставног предмета за који конкуришу и то мапу 
са 10 оригиналних графичких листова. Пријаве са 
прилозима и мапом се подносе Факултету, Париска 
16, у времену од 10 до 13 сати, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Информације на тел. 
011/2181-214.

БОР

ОМШ „КОНСТАНТИН БАБИЋ“
Кладово, 22. септембар 13

тел. 061/153-40-77, 064/615-96-28
e-mail: muzicka.kladovo@gmail.com

Наставник гитаре
индивидуална настава, на одређено 

време 12 месеци (могућност запослења 
на неодређено време)

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, музичар гита-
риста - 260 ЕСПБ или 300 ЕСПБ бодова (дипл. музи-
чар гитариста; дипл. музичар - усмерење гитариста; 
академски музичар гитариста; мастер музички умет-
ник; проф. статус гитариста); без обзира на радно 
искуство, може и приправник.

Наставник клавира
индивидуална настава, на одређено 

време 12 месеци (могућност запослења 
на неодређено време)

5 извршилаца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, музичар пија-
ниста - 260 ЕСПБ или 300 ЕСПБ бодова (дипл. музи-
чар пијаниста; дипл. музичар - усмерење пијаниста; 
академски музичар пијаниста; мастер музички умет-
ник; проф. статус клавириста); без обзира на радно 

Наука и образовање 
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искуство, може и приправник.

ОСТАЛО: обезбеђени путни трошкови - до 100 км. 
Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје 
пријаве да доставе путем поште, мејлом, или да 
се јаве на дате телефоне. Особе за контакт: Вања 
Златковић, Ирена Калинић.

ЧАЧАК

ОСНОВНА ШКОЛА „ПРЕЉИНА”
32212 Прељина, Драгана Бојовића 31

Наставник информатике и 
рачунарства

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописа-
но чланом 140 став 1, тачка 1 и 2 и чланом 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закон, 
даље Закон), као и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника који изводе образовно-вас-
питни рад из изборних предмета у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 11/2017), и то: 
да кандидат има одговарајуће високо образовање: 
1) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије) и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
(2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких 
наука; 2) високо образовање на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 
10.09.2005. године; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар, са 
кратком биографијом, приложити: оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању; уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена фотокопија, не ста-
рије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија); доказ да кан-
дидат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање (не старији од шест месеци); доказ о 
знању српског језика и језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад у школи (доказ доставља 
кандидат само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику); доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 

са децом и ученицима (лекарско уверење доставља 
изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду). 
У складу са чл. 154 и 155 кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом, достављају уста-
нови. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и 
фотокопије докумената, које нису оверене од стра-
не надлежног органа, неће се разматрати. Пријаве 
на конкурс доставити лично или поштом на адресу 
школе, у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса са назнаком „За конкурс”.

ЈАГОДИНА

ОШ „БРАНКО КРСМАНОВИЋ“
35256 Сикирица

тел. 035/8548-514

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
до повратка са боловања

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да је професор разредне наставе; профе-
сор педагогије са претходно завршеном педагош-
ком академијом или учитељском школом; профе-
сор разредне наставе и енглеског језика за основну 
школу; мастер учитељ; дипломирани учитељ - мас-
тер, професор разредне наставе и ликовне културе 
за основну школу, а све у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017 и 13/2018). Општи услови у складу са чл. 
139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони и 10/2019): 1) да кандидат има одгова-
рајуће образовање; 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма, 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да приложе следећу 
документацију: попуњен и одштампан пријавни 
формулар (налази се на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја); кратку биографију; оверену фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми или 
уверење о стеченом високом образовању; уверење 
о држављанству (оригинал или оверену фотоко-
пију); извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверену фотокопију); уверење о неосуђива-
ности. Лекарско уверење прилаже кандидат који 
буде изабран по конкурсу, пре закључења угово-
ра о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање. Конкурс спроводи Конкурсна коми-
сија коју именује директор школе. Кандидати који 
су изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са 
ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих посту-
пака. Пријавни формулар са документацијом слати 
препорученом поштом или доставити лично у секре-
таријат школе, у затвореној коверти са назнаком „За 
конкурсну комисију“, на горенаведену адресу. Кон-
такт телефон: 035/8548-514.

ШКОЛА ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ
35230 Ћуприја, Милице Ценић бб

Васпитач у дому ученика
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште 
услове прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања, да имају одго-
варајуће високо образовање у складу са чл. 140 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања као и услове предвиђене чл. 60 Закона о уче-
ничком и студентском стандарду („Сл. гласник РС“, 
бр. 18/2010, 55/2013 и 27/2018 и 10/2019). У рад-
ни однос може бити примљено лице под условима 
прописаним законом и ако: има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, нити 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање, да је држављанин Републике 
Србије, да зна српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Уз пријавни форму-
лар преузет са сајта Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, доставити: оверену фотоко-
пију дипломе, уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци), извод из матичне 
књиге рођених (на новом обрасцу), доказ о неос-
уђиваности. Лекарско уверење доставља изабрани 
кандидат после доношења одлуке, а пре закључења 
уговора о раду. Докази о испуњености услова дос-
тављају се у оригиналу или овереној фотокопији. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на 
адресу: Школа за музичке таленте, Милице Ценић 
бб, 35230 Ћуприја, са назнаком „За конкурс“. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити на телефон: 
035/8472-344, код секретара школе. 

ОШ „РАДИСЛАВ НИКЧЕВИЋ“
35270 Мајур

тел. 035/261-378 

Наставник предметне наставе - 
историја

са 70% радног времена, за рад у 
матичној школи у Мајуру и издвојеном 

одељењу у Колару 

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште усло-
ве прописане 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 10/19) и Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи (“Службе-
ни гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 
и 13/2018) и то: да има одговарајуће високо обра-
зовање стечено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: 1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета, 
2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких 
наука на основним студијама у трајању од најмање 
4 године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Лице 
које је стекло образовање на студијама другог сте-
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пена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне, студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, стручне области или области 
педагопких наука, мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета. 
На основу Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној 
школи, наставу и друге облике образовно-васпитног 
рада из историје могу да обављају: професор исто-
рије, професор историје и географије, дипломирани 
историчар, мастер историчар, дипломирани истори-
чар - мастер, мастер професор предметне наставе. 
Лица која су стекла академско звање мастер, однос-
но дипломирани мастер, треба да имају завршене 
основне академске студије историје. У радни однос 
може бити примљено лице под условима прописа-
ним законом и ако има: психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; да није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запушање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примања мита 
или давања мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање: 
да има држављанство Републике Србије, да зна срп-
ски језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад.

ОСТАЛО: За наведена радна места кандидат уз 
пријавни формулар преузет са сајта Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја треба да дос-
тави: уверење о држављанству Републике Србије, 
не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге 
рођених (са холограмом); оверен препис или ове-
рену фотокопију дипломе или уверење о стеченом 
одговарајућем образовању; доказ надлежне поли-
цијске управе да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примања мита или давања мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање, не старије од 6 месеци; доказ 
о знању српског језика на којем ће се остваривати 
образовно-васпитни рад у школи (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на српском 
језику, на којем ће остваривати образовно-васпит-
ни рад у школи), 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 уговора о раду. Докази о 
испуњености услова достављају се у оригиналу или 
овереној фотокопији. Конкурс спроводи Конкурсна 
комисија коју именује директор школе. Комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем 
у радни оснос у року од осам дана од дана истека 
рока за пријем пријава. Кандидати који су изабра-
ни у ужи избор, у року од осам дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са учени-
цима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања 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 доно-
си 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 нагоренаве-
дену адресу, са назнаком „За конкурс“ или предати 
лично. Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти код секретара школе Радице Вукићевић, путем 
телефона: 035/261-378. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у разматрање. Конкурс 
објавити у публикацији „Послови“.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ - 
КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ 

У ПРИЗРЕНУ - ЛЕПОСАВИЋУ
38218 Лепосавић, Немањина 1

тел. 028/84-164

Наставик у звању доцента за ужу 
научну област Методика наставе 

математике
на одређено време од 5 година

Наравник у звању доцента за ужу 
научну област Методика наставе 

ликовне културе
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; научни сте-
пен доктора наука из уже научне области за коју 
се бира; способност за наставни рад. Поред општих 
услова кандидати треба да испуњавају и услове 
предвиђене одредбама Закона о високом образо-
вању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - други 
закон,73/2018), Статутом Факултета, Правилником 
о ближим условима за ибор у звања наставника 
Универзитета у Приштини - Косовској Митровици. 
Уз пријаву кандидати, у зависности од звања у које 
се бирају, подносе копије диплома о завршеним 
основним, магистарским и докторским студијама, 
списак научних и стручних радова са свим индекс-
ним ознакама и оригиналне радове, биографије 
(радно-професиналне), извод из матичне књиге 
рођених/венчаних, очитану личну карту, уверење о 
држављанству, уверење да се против њих не води 
истрага и уверење да нису кажњавани за кривич-
на дела са правним последицама у смислу Зако-
на о високом образовању, као и друге доказе које 
могу послужити приликом избора. Кандидати за 
достављање релевантних докумената и података у 
електронском облику користе модел са утврђеном 
структуром фолдера (у даљем тексту Модел), који се 
може преузети са интернет странице Универзитета 
https: //pr.ac.rs/wp-content/uploads/2018/03model_i_
uputstvo_izbor_u_zvanje-1.zip. Конкурс остаје отво-
рен 15 дана од дана објављивања. Пријаве на кон-
курс са потребном документацијом слати на адресу 
Факултета, са назнаком „За конкурс“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб
тел. 028/498-298

Доцент за ужу научну област 
Офталмологија

Доцент за ужу научну област 
Педијатрија

Асистент за ужу научну област 
Радиологија

Сарадник у настави из уже 
научне области Интерна - 

пнеумофтизилогија

Сарадник у настави из уже научне 
области Хирургија

2 извршиоца

Сарадник у настави из уже научне 
области Неурологија

2 извршиоца

Сарадник у настави из уже научне 
области Педијатрија

Сарадник у настави из уже научне 
области Патолошка физиологија

Сарадник у настави из уже научне 
области Инфективне болести

Сарадник у настави из уже научне 
области Гинекологија

Сарадник у настави из уже научне 
области Епидемиологија

Сарадник у настави из уже научне 
области Болести зуба

Сарадник у настави из уже научне 
области Орална медицина са 

парадонтологијом
Услови за избор: Наставника: А) Услови за 
први избор у звање доцента. ОБАВЕЗНИ УСЛО-
ВИ: У звање доцента може бити бирано лице које 
испуњава следеће минималне услове: лице које је 
претходне степене студија завршило са просечном 
оценом најмање 8, односно, које има најмање три 
године педагошког искуства на универзитету, има 
научни назив доктора наука, и има научне, односно, 
стручне радове објављене у научним часописима 
или зборницама, са рецензијама; позитивна оце-
на педагошког рада у студентским анкетама током 
целокупног претходног изборног периода; обавезно 
педагошко искуство на универзитету, у трајању од 
најмање три године; објављен један рад из научне 
области за коју се бира у часопису категорије М21, 
М22 или М23. ИЗБОРНИ УСЛОВИ: Кандидат за избор 
у звање мора да испуни најмање два изборна еле-
мента предвиђена члановима 5, 6. и 7, који морају 
да буду наведени и образложени у реферату коми-
сије за писање извештаја о пријављеним кандида-
тима за избор у звање наставника.

Услови за сваки следећи избор у звање доцен-
та - ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: У звање доцента може 
бити поново бирано лице које испуњава следеће 
минималне услове: позитивна оцена педагошког 
рада у студентским анкетама током целокупног прет-
ходног изборног периода; објављен један рад из 
научне области за коју се бира у часопису категорије 
М21, М22 или М23 у периоду од последњег избора 
у звање доцента. ИЗБОРНИ УСЛОВИ: Кандидат за 
избор у звање мора да испуни најмање два избор-
на елемента, предвиђена члановима 5, 6. и 7, који 
морају да буду наведени и образложени у реферату 
комисије за писање извештаја о пријављеним канди-
датима за избор у звање наставника.

Услови за: Б) избор у звање асистента: I 
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ: За асистента на факулте-
ту може бити изабрано лице које испуњава услове 
прописане Законом о високом образовању, Стату-
том Факултета и овим Правилником и то: ако је сту-
дент докторских студија; ако је интегрисане академ-
ске студије завршио са просечном оценом најмање 
осам; ако има одобрену докторску десертацију; ако 
има смисао и способност за наставни рад. Под усло-
вима из става 1 тачка 2 и 4 овог члана Факултета 
може се изабрати у звање асистента магистра наука 
коме је одобрена докторска дисертација. Смисао и 
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способност за наставни рад асистента на клиничким 
предметима факултета утврђује се на основу: веће 
просечне оцене из предмета уже научне области; 
веће оцене на специјлистичком испиту; већег броја 
објављених научних радова у домаћим и иностра-
ним часописима; већег броја стручних радова на 
домаћим или међународним скуповима.

Услови за: В) Избор у звање сарадника у наста-
ви: I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ: За сарадника у настави 
на Факултету може бити изабрано лице које испуњава 
услове прописане Законом о високом образовању, Ста-
тутом Факултета и овим Правилником и то: ако је сту-
дент докторских студија; ако је интегрисане академске 
студије завршило са просечном оценом најмање 8,00; 
ако има смисао и способност за наставни рад.

II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

а) Смисао и способност за наставни рад сарад-
ника у настави на претклиничким предметима 
Факултета утврђује се на основу: веће просечне 
оцене из предмета уже научне области; већег броја 
научних радова објављених у домаћим и иностраним 
часописима; већег броја стручних радова на домаћим 
или међународним скуповима; краћег рока студи-
рања - млађи кандидат; добијених студентских при-
знања; активног познавања страних језика; активног 
познавања рада на рачунару.

б) Смисао и способност за наставни рад сарад-
ника у настави на клиничким предметима 
Факултета утврђује се на основу: веће просеч-
не оцене из предмета уже научне области; одобрене 
здравствене специјализације; већег броја научних 
радова објављених у домаћим и иностраним часопи-
сима; већег броја стручних радова на домаћим или 
међународним скуповима; краћег рока студирања 
- млађи кандидат; врсте добијених студентских при-
знања; активног познавања страних језика; активног 
познавања рада на рачунару.

Посебни услови, оцена испуњености услова и поступак 
избора наставника и сарадника утврђени су и спро-
вешће се у складу са Законом о високом образовању, 
Правилником о ближим условима за избор наставника 
Универзитета у Приштини - Косовска Митровица, Ста-
тутом и Правилником о условима, начину и поступку 
избора у звање сарадника Медицинског факултета у 
Приштини - Косовска Митровица. Уз пријаву на кон-
курс кандидати су дужни доставити доказ о испуње-
ности услова из става 2 конкурса. Конкурс је отворен 
15 дана од дана објављивања. Пријаве доставити на 
адресу: Медицински факултет у Приштини, 38220 
Косовска Митровица, Анри Динана бб или предајом 
Архиви Факултета: 028/498-298.

КРАГУЈЕВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЉУБОМИР ЉУБА НЕНАДОВИЋ“

34302 Раниловић бб
тел. 034/6748-002

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; да кандидат 
има одговарајуће образовање утврђено Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гл РС - 
Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17 и 13/18); да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 

правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да приликом подно-
шења пријаве на конкурс, уз одштампан пријавни 
формулар који се налази на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, поднесу доказе о испуњености услова из чл. 
139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања и то: 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 
тачка 1) и доказ да имају образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих нај-
мање по 6 бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и 6 бодова праксе у уста-
нови, у складу са ЕСПБ (потврда - уверење одго-
варајуће високошколске установе о броју бодова, 
односно о положеним испитима или оверена фотоко-
пија уверења о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу); докази из става 3)-5) овог члана, 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 
тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. Копије морају бити оверене, а уверења 
не старија од 6 месеци. Пријаве на конкурс са доку-
ментацијом, у року од 15 дана од дана објављивања 
послати на адресу: ОШ „Љубомир Љуба Ненадо-
вић”, 34302 Раниловић. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ

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

Наставник у звање ванредни 
професор за ужу научну област 

Хиспанске књижевности и култура
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Услови за избор наставника у друштве-
но-хуманистичком пољу: за избор у звање ванредни 
професор: доктор наука из научне области за коју се 
кандидат бира са најмањом просечном оценом 8 (на 
свим нивоима студија), односно најмање три године 
педагошког искуства на високошколској установи и 
има више научних радова од значаја за развој науке 
у ужој научној области, објављених у међународним 
или водећим домаћим часописима, са рецензијама, 
оригинална стручна остварења, односно руковођење 
или учешће у научним пројектима, објављен уџбе-
ник или монографију, практикум или збирку зада-
така за ужу научну област за коју се бира и више 
радова саопштених на међународним или домаћим 
научним скуповима. Обавезан услов за сва звања је 
непостојање сметње из чл. 72 ст. 4 Закона о висо-
ком 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 3. 4. 
2018), Статутом Филолошко-уметничког 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, 113/2017 и 95/18-
др. закон), Правилником о начину и поступку засни-
вања радног односа и стицању звања наставника 
Универзитета у Крагујевцу (бр. II-01-52 од 9. 1. 2017), 
Одлуком о изменама и допунама Правилника о начи-
ну и поступку заснивања радног односа и стицању 
звања наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. III 
-01-305/5 од 26. 4. 2018) - www.kg.ac.rs и другим акти-
ма Факултета и Универзитета у Крагујевцу.

ОСТАЛО: Документа која је потребно доста-
вити на наведени 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 осуђи-
ван за кривична дела предвиђена чланом 72 став 4 
Закона о високом образовању (оригинал или овере-
на копија), потврда Комисије за обезбеђење и уна-
пређење квалитета о педагошком раду (за канди-
дате који су у радном односу на ФИЛУМ-у), потврда 
о педагошком искуству на високошколској устано-
ви, 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 
документацију са доказима о испуњености услова 
конкурса, сви кандидати су обавезни да доставе 
и у електронској форми (на компакт диску - CD-у) 
у складу са Упутством за примену, начин дос-
тављања, попуњавања и утврђивања релевантних 
докумената које кандидат доставља у току поступка 
избора у звање и Одлуком о изменама и допунама 
Упутства за примену, начин достављања, попуња-
вања и утврђивања релевантних докумената које 
кандидат доставља 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 приложена комплет-
на документација у складу са Упутством за примет-
ну, начин достављања, попуњавања и утврђивања 
релевантних докумената које кандидат доставља у 
току поступка избора, тражена конкурсом као доказ 
о испуњености услова, сматраће се некомплетном 
и неће се разматрати од стране комисије. Сва доку-
ментација и радови достављају се Служби за опште 
и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагује-
вачке гимназије или поштом на адресу: Филолош-
ко-уметнички факултет, Јована Цвијића бб, 34000 
Крагујевац.Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања конкурса.

КРАЉЕВО

СТУДИО ЗА ЕДУКАЦИЈУ 
“ЛОГОСАН“

Краљево, Четврти краљевачки батаљон 15/11
тeл. 069/485-2727

e-mail: logosankabinet@gmail.com

Дипломирани/мастер дефектолог- 
логопед

пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: дефектолошки факултет, смер: логопед, 
олигофренолог, соматопед, сурдлог; радно иску-
ство: најмање 12 месеци у раду са децом; стручни 
испит, возачка дозвола Б категорије, знање енглес-
ког језика - средњи ниво. Рад у сменама. Рок трајања 
конкурса: до 01.05.2019. године. Кандидати се могу 
јавити послодавцу путем телефона или своје радне 
биографије доставити путем мејла, контакт особа: 
Маја Јовановић.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

36207 Витковац
тел. 036/5873-889

Наставник српског језика
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, односно до 
повратка запослене са породиљског 

одсуства, са 94% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандида-
ти треба да испуњавају опште услове предвиђене 
Законом о раду и посебне услове предвиђене чла-
ном 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања, и то: да имају одговарајуће образовање, 
и то: професор српског језика и књижевности; про-
фесор српског језика и књижевности са општом 
лингвистиком; професор српске књижевности и 
језика; професор српске књижевности и језика са 
општом књижевношћу; дипломирани филолог срп-

Наука и образовање
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ског језика са јужнословенским језицима; дипломи-
рани филолог српске књижевности са јужнословен-
ским књижевностима или друге услове у погледу 
образовања прописане Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи (“Службени гласник РС - Просвет-
ни гласник”, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17 и 13/18); да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма (доставља се пре закључења уговора о раду); 
да нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање (ово уверење издаје надлежна поли-
цијска управа); да имају држављанство Републике 
Србије; да знају српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати уз одштампан 
попуњен пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја треба да доставе доказе да испуња-
вају наведене услове 

Чистачица
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
са 95% радног времена, за рад у 
издвојеном одељењу у Печеногу

УСЛОВИ: I степен стручне спреме. Кандидати тре-
ба да испуњавају опште услове предвиђене Зако-
ном о раду и посебне услове предвиђене чланом 
139 Закона о основама система образовања и вас-
питања и то: да имају одговарајуће образовање, и 
то: завршено основно образовање; да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад (дос-
тавља се пре закључења уговора о раду); да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на 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 кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (ово уверење издаје надлежна поли-
цијска управа); да имају држављанство Републике 
Србије; да знају српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати уз одштампан 
попуњен пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја треба да доставе доказе да испуња-
вају наведене услове. 

ОСТАЛО: Сва документа се прилажу у оригиналу 
или оверене фотокопије. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Пријаве слати на адресу школе: Основна 
школа „Бранко Радичевић“, 36207 Витковац. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе и путем телефона: 036/5873-889.

КРУШЕВАЦ

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
37226 Блажево, Општина Брус

тел. 037/475-307

Професор енглеског језика
са 64% радног времена, на одређено 

време до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба 
да испуњава и услове у складу са чл. 139 и 140 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања и то: 1. да има одговарајуће образовање про-
писано Законом и Правилником којим се прописује 
степен и врста образовања наставника и стручног 
сарадника у основној школи, 2. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, 3. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има 
држављанство Републике Србије, 5. да зна српски 
језик и језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. Докази о испуњености горе наведених 
услова и то тачке 1, 3-5 су саставни део пријаве на 
конкурс, а доказ за тачку 2 прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Наставник у складу са чланом 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, 
јесте лице које је стекло одговарајуће образовање: 
1) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије и то: (1) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за догова-
рајући предмет, односно групе предмета, (2) сту-
дије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Лице 
из тачке 1) подтачке (1) одељка “остало” мора да 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. Изузетно, наставник и 
васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим 
високим образовањем на студијама првог степена 
(осноцне академске, односно струковне и специја-
листичке струковне студије), студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа. Кандидати попњавају пријавни формулар 
на званичној страници Министарства просвете, 
науке и зехнолошког развоја, а потребну доку-
ментацију (поред горе наведене документације и 
извод из књиге рођених), у овереној копији, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи. Пријаве и приложена докумен-
тација се не враћају кандидатима. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве 
слати на адресу школе.

ЛЕСКОВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТАНИМИР ВЕЉКОВИЋ ЗЕЛЕ“

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

Наставник српског језика
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен канди-
дат који испуњава следеће услове: 1. поседовање 
одговарајућег образовања предвиђеног одредбама 
чл. 139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и Правилником о степену и врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи, односно стечено високо обра-
зовање: 1.1. на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке струковне студије) и то: на студијама 
другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 1.2. 
на основним студијама, у трајању од најмање 4 годи-
не по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10.09.2005. године; обавезно образовање лица 
из члана 140 овог закона је образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова. Наставник је обавезан да ово образовање 
стекне у року од једне, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање испи-
та за лиценцу; 2. поседовање психичке, физичке и 
здравствене способност за рад са децом и ученици-
ма; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4. поседовање држављанства Репу-
блике Србије; 5. познавање српског језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Докази које кандидати треба да доставе уз 
пријаву на конкурс: попуњен пријавни формулар са 
интернет сајта Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја (htp://www.mpn.gov.rs); оверен препис 
или оверену копију дипломе; оригинал/оверену копију 
уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); 
оригинал/оверену копију извода из матичне књиге 
рођених; оригинал/ оверену копију уверења о нео-
суђиваности (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 сте-
као на српском језику дужан је да приложи доказ да 
је положио испит из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе - диплома/уверење 
издато на српском језику које се прилаже као доказ 
да је стекао образовање на српском језику сматра 
се доказом о познавању српског језика); кратку био-
графију/CV. Доказ о здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Конкурс за пријем у радни однос спроводи Конкурсна 
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комисија и доноси решење о избору кандидата. Канди-
дати 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 
учесници конкурса бити обавештени на контакт теле-
фоне које су навели у пријавама. Разговор са кандида-
тима ће обавити Конкурсна комисија у просторијама 
школе, с тим што ће кандидати о датуму и времену 
бити обавештени на контакт телефоне које су навели 
у пријавама. Неразумљиве, непотпуне, неблаговреме-
не пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тра-
жени 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 
контакт телефон, ради контакта и упућивања на пси-
холошку процену кандидата. Биографију са пријавним 
формуларом и приложеним доказима слати на адресу 
школе, са назнаком: „За конкурс” или непосредно, пре-
дајом у канцеларији секретара школе. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара школе 
и путем телефона: 016/821-135.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОРА СТАНКОВИЋ“

16203 Вучје, 29. новембра 10
тел. 016/3427-124

Наставник предметне наставе 
(српски језик)

са 20% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 
послова помоћника директора, а 

најдуже до 31.08.2019. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да исуњавају услове 
из чл. 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 
27/18 - др.закони и 10/19); да имају школску спре-
му прописану Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у основној 
школи; да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
мита или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да имају држављанство Републике 
Србије; да знају српски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
поднесе: извод из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству Републике Србије; доказ о стече-
ном одговарајућем степену и врсти образовања 
(оверен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању); доказ о посе-
довању дозволе за рад наставника или стручног 
сарадника (лиценца) - пријава која не садржи доказ 
о положеном испиту за дозволу за рад неће се сма-
трати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у 
обавези да у законском року положи испит за лицен-
цу; доказ о неосуђиваности по основама из чл. 139 
став 1 тачка 3) Закона (не старији од шест месеци); 
доказ о знању српског језика (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику); радну 
биографију. Доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење надлежене здравствене уста-
нове, не старије од шест месеци) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Сви наведени докази се 
достављају у оригиналу или овереној фотокопији. 

Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве на 
конкурс заједно са потребном документацијом могу 
се поднети непосредно или преко поште на адресу 
школе, са назнаком: „За конкурс“. Додатне инфор-
мације о конкурсу кандидат може добити на теле-
фон: 016/3427-124, од секретара школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ“

16231 Турековац
тел. 016/796-672

Наставник предметне наставе за 
извођење наставе математике

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, 
са 44,44% радног времена, за рад у 

централној школи у Турековцу 

УСЛОВИ: услови за пријем у радни однос, одређени 
чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - 
др. закони и 10/2019) су следећи: одговарајуће обра-
зовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања, односно високо 
образовање стечено: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
(2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука, 
под условом да су завршене студије првог степена 
из научне односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима; 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца или као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидат је дужан да попуни 
пријавни формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, који у штампаној форми доставља школи. 
Уз пријавни формулар кандидат је дужан да доста-
ви следећу документацију: оригинал или оверену 
фотокопију дипломе, оригинал или оверену фото-
копију извода из матичне књиге рођених (на новом 
обрасцу), оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из 
казнене евиденције полицијске управе као доказ о 
неосуђиваности. Пре закључења уговора о раду иза-
брани кандидат доставља лекарско уверење. Рок за 
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене, неразумљиве и непотпу-
не пријаве неће бити разматране. Информације на 
телефон: 016/796-672.

СРЕДЊА ШКОЛА ГРДЕЛИЦА
16220 Грделица, 29. новембар бб

тел. 016/3426-161

Професор физичког васпитања
за 90% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, а до повратка са 

функције, најкасније до 31.12.2022. 
године 

УСЛОВИ: за пријем у радни однос за наведено радно 
место су прописани чл. 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017 и 10/2019) и Правилником о степену и 
врсти образовања и васпитања у стручним школа-
ма (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 8/2015, 
11/2016, 13/2016-I, 13/2016-II, 2/2017, 2/2017-II и 
13/2018). Кандидати уз попуњен пријавни форму-
лар који преузимају са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја: http://www.mpn.gov.rs/ достављају и: дипло-
му о стеченом образовању, уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, потврду да 
имају одговарајуће образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Проверу психофизичких способ-
ности за рад са децом и ученицима врши надлеж-
на служба за послове запошљавања, а потврду о 
неосуђиваности кандидата прибавља школа. Уз 
пријаву доставити оригинале или оверене копије 
докумената издатих од надлежних органа (не ста-
рије од 6 месеци). Лекарско уверење се доставља 
по коначности одлуке о избору кандидата. Пријаве 
слати на горенаведену адресу, у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање.

ЛОЗНИЦА

ОШ „БРАЋА РИБАР”
15317 Доња Борина 
тел. 015/7796-048

e-mail: osbracaribar@mts.rs

Наставник француског језика
за 44% радног времена, на одређено 

вереме ради замене одсутне запослене, 
до повратка са породиљског одсуства и 

одсуства ради неге детета

Психолог
на одређено време ради замене одсутне 
запослене, до повратка са породиљског 

одсуства и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидат теба да поседује одговарајуће 
образовање сагласно одредбама чл. 140 и 142 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др.закони 
и 10/2019) и Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18). 
Поред услова у погледу стручности, кандидати тре-
ба да испуњавају и друге услове предвиђене чланом 
139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др.за-
кони и 10/2019): да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична 
дела насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе крии-
вичних дела против полне слободе, против правног 
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саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство РС; да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Као доказе о испуњавању услова, кандидати уз 
пријаву са кратком биографијом подносе: оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, 
приложити један од следећих докумената: потвр-
ду високошколске установе о броју бодова, доказ 
о положеном испиту за лиценцу или доказ о поло-
женим испитима из педагогије или психологије (као 
доказ о образовању из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина), извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена копија), уверење из 
казнене евиденције (уверење МУП-а да лице није 
осуђивано), уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци, оригинал или оверена копија), лекар-
ско уверење (подноси се пре закључења уговора о 
раду), уверења не могу бити старија од 6 месеци. 
Пријаве слати на адресу школе, у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа, са назнаком „За конкурс“.

НИШ

ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ НАУКА
Ниш, Душана Поповића 22а

тел. 018/278-000, 064/941-4015
069/801-4277

e-mail адреса: info@fpn.rs

Наставник у звању доцент/доктор 
наука - научна област Технолошке 

науке
на одређено време

УСЛОВИ: доктор наука прехрамбене технологије, 
VIII степен стручне спреме.

Наставник у звању доцент/доктор 
наука - научна област Економија

на одређено време

УСЛОВИ: доктор економских наука; доктор економ-
ских наука за трговину; доктор менаџмента; VIII сте-
пен стручне спреме.

ОСТАЛО: Радно искуство: небитно. Трајање конкур-
са: до попуне. Кандидати могу да се обрате посло-
давцу на наведене бројеве телефона, да своје радне 
биографије доставе на назначени мејл или просле-
де на наведену адресу послодавца. Особа за кон-
такт: Драган Николић.

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВО,
БЕЗБЕДНОСТ И МЕНАЏМЕНТ

„КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ“
18000 Ниш, Зетска 2-4

Наставник из уже области 
Математичке науке

са стеченим научним степеном доктора 
наука из одговарајуће области

Наставник из уже области Науке о 
заштити животне средине

са стеченим научним степеном доктора 
наука из одговарајуће области

Наставник из уже области 
Рачунарске науке

са стеченим научним степеном доктора 
наука из одговарајуће области

Наставник из уже области 
Машинско инжењерство

са стеченим научним степеном доктора 
наука из одговарајуће области

Наставник из уже области 
Саобраћајно инжењерство

са стеченим научним степеном доктора 
наука из одговарајуће области

4 извршиоца

Наставник из уже области 
Грађевинско инжењерство - 

нискоградња
са стеченим научним степеном доктора 

наука из одговарајуће области

Наставник филолог из уже области 
Англистика

са стеченим VII степеном из 
одговарајуће области

Наставник филолог из уже области 
Романистика (француски језик)

са стеченим VII степеном

УСЛОВИ: Остали услови за избор наставника 
утврђени су Законом о високом образовању, Стату-
том Универзитета Унион „Никола Тесла” и Статутом 
Факултета за право, безбедност и менаџмент „Кон-
стантин Велики“. Уз пријаву на конкурс доставити: 
биографију, извод из матичне књиге рођених, очи-
тану личну карту, уверење о држављанству, овере-
не копије диплома о претходно стеченим звањима, 
уверење о неосуђиваности и списак објављених 
радова. Пријаву и тражену документацију доставити 
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса, на 
адресу: Факултет за право, безбедност и менаџмент 
„Константин Велики“, 18000 Ниш, Зетска 2-4 (меза-
нин). Контакт телефон: 018/420-6101 и електронска 
пошта: dekan@konstantinveliki.edu.rs.

ОШ „БУБАЊСКИ ХЕРОЈИ“
18000 Ниш, Бубањских хероја 1

Секретар 
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове 
прописане чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 88/2017, 27/18 - др. закони и 10/19): да имају 
одговарајуће образовање у складу са чланом 140 
став 1 Закона; да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима 
(доказ се доставља при закључењу уговора о раду); 
да нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без-
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да имају држављанство Републике 
Србије; да знају српски језик и језик на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад. Секретар мора да 
има образовање из области правних наука у скла-
ду са чланом 140 став 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања, односно високо образо-
вање: на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
Кандидати су дужни да доставе: пријавни формулар 
доступан на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја; ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању 
(кандидати који су завршили други степен, дос-
тављају и диплому са основних академских студија), 

не старије од шест месеци; уверење о неосуђива-
ности (оригинал или оверену фотокопију, не старије 
од шест месеци); уверење о држављанству (ори-
гинал или оверену фотокопију, не старије од шест 
месеци); извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверену фотокопију, не старије од шест 
месеци). Кандидат који није стекао образовање на 
српском језику доставља доказ о знању српског 
језика на коме се изводи образовно-васпитни рад. 
Пријаве слати на горенаведену адресу или преда-
ти непосредно у секретаријату школе, у коверти са 
назнаком „Конкурс за пријем у радни однос“, у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОШ „ЦАР КОНСТАНТИН“
18000 Ниш, Великотрновска 4

Наставник предметне наставе - 
наставник географије
са 65% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду („Службени гласник Републике Србије”, 
број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017-одлука УС, 113/2017), кандидат треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене чланом 139 
став 1 тачке 1) - 5), чланом 140 став 1 и 2 чланом 142 
став 1 и 4 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник Републике Србије”, 
број 88/2017, 27/2018 - др. закон и 10/2019, у даљем 
тексту: Закон) и услове из Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Службени гласник Републике 
Србије - Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018) 
и то да је стекао одговарајуће високо образовање: 
на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима којима су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Учесник кон-
курса из тачке 1) подтачка (2) мора да има заврше-
не студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета. Обавезно образовање кандидата је обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова (који је обавезан да 
стекне у року од једне, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање испи-
та за лиценцу); да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Услови из тачака 1)-5) доказују се 
приликом пријема у радни однос и проверавају се у 
току рада. Докази о испуњености услова из тачака 
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1), 3)-5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о 
раду. За радно место наставника географије: про-
фесор географије; дипломирани географ; профе-
сор географије и историје; дипломирани професор 
биологије и географије; дипломирани професор 
географије и информатике; професор биологије-ге-
ографије; професор физике - географије; професор 
географије - информатике; дипломирани професор 
географије - мастер; дипломирани географ - мас-
тер; мастер географ; мастер професор географије; 
мастер професор биологије и географије; мастер 
професор географије и информатике; дипломира-
ни географ - просторни планер; мастер професор 
предметне наставе. Лица која су стекла академско 
звање мастер, односно дипломирани-мастер треба 
да имају завршене основне академске студије сту-
дијског програма: географија, дипломирани геог-
раф, професор географије, двопредметне студије 
биологије и географије или двопредметне студије 
географије и информатике. По расписаном конкурсу 
кандидат треба да поднесе: попуњен пријавни фор-
мулар са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; оригинал 
или оверену фотокопију извода из МКР за кандида-
те који су променили презиме, односно име после 
издавања дипломе; оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству Републике Србије (не 
старије од шест месеци); оригинал доказа надлеж-
не полицијске управе да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, 
а за лица којима још није издата диплома овере-
ну фотокопију уверења о стеченом одговарајућем 
образовању; оверену фотокопију уверења надлеж-
не високошколске установе о образовању из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом прено-
са бодова (кандидат који је образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
као на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања); оверену фотокопију уверења 
надлежне високошколске установе о положеним 
испитима из педагогије и психологије, односно ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу (кандидат који је 
у току студија положио испит из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу); оверену фотокопију потврде одгова-
рајуће високошколске установе о положеном испиту 
из српског језика (само кандидат који одговарајуће 
образовање није стекао на српском језику). Уколико 
учесник конкурса не достави доказе из тачке 6) и 7) 
пријава се сматра потпуном, али кандидат који буде 
засновао радни однос по конкурсу, обавезан је да 
наведено образовање стекне у року од једне, а нај-
више две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу. У поступку 
одлучивања о избору кандидата конкурсна комисија 
утврђује испуњеност услова за пријем у радни однос 
из члана 139 Закона, врши ужи избор кандидата које 
упућује на психолошку процену способности за рад 
са ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. У року од осам дана од дана добијања 
резултата психолошке процене способности за 
рад са ученицима, сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос, обавља 
разговор са кандидатима са листе и доноси решење 

о избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду, доставља 
уверење о психичној, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са ученицима. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду 
доставља уверење о психичној, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима. Пријаве 
достављати на горенаведену адресу, лично или 
поштом. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити на број телефона: 018/538-355. Неблаговре-
мене, непотпуне и неисправне пријаве се неће узети 
у разматрање. Термини изражени у овом тексту у 
граматичком мушком роду подразумевају природни 
женски и мушки род лица на која се односе.

ОШ “НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ”
18311 Сићево

Наставник предметне наставе - 
наставник Одговорног живљења 

у грађанском друштву у основном 
образовању одраслих

са 16,6% радног времена, за рад у 
издвојеном одељењу школе у општини 

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

са вршења јавне функције, а најкасније 
до краја школске 2018/2019. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће 
услове: да имају одговарајуће образовање и то обра-
зовање прописано за обављање послова наставни-
ка грађанског васпитања у основној школи, у складу 
са одредбама Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника који изводе образовно-васпитни 
рад из изборних предмета у основној школи („Служ-
бени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 
15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 11/2017) или 
образовање за обављање послова стручних сарад-
ника у основној школи, у складу са одредбама Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Службе-
ни гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 
и 13/2018); да су држављани Републике Србије; 
да нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њих није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима (доказ 
о испуњености овог услова установи доставља иза-
брани кандидат пре закључења о уговора о раду); 
да знају језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Пријаве се подносе у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Уз пријаву се прила-
же следећа документација: попуњен и одштампан 
пријавни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја Републике Србије; радна биографија; ориги-
нал или оверена копија извода из матичне књиге 
рођених, односно венчаних; оригинал или оверена 
копија уверења о држављанству Републике Србије; 
оригинал или оверена копија дипломе о одгова-
рајућем образовању; уверење Одсека за аналити-
ку и полицијске евиденције надлежне полицијске 
управе да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 

злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање. Непотпуне 
и/или неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Пријаве предати непосредно школи или сла-
ти путем поште на горенаведену адресу. Одлука о 
избору кандидата биће донета у складу са чланом 
154 став 2-7 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/2017). 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, на број телефона: 018/415-1411.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ“

18252 Мерошина, Нишка 2
тел. 018/4892-044

Васпитач
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: послове васпитача у предшколској устано-
ви може да обавља лице са стеченим одговарајућим 
високим образовањем на студијама првог степена, 
студијама другог степена, студијама у трајању од 
три године, вишим образовањем, односно са одго-
варајућим средњим образовањем. Кандидат мора 
да испуњава следеће услове: да има одговарајуће 
образовање прописано чл. 140 и 141 став 1 Закона 
о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС”, број 88/17, 27/18-др. закони, 10/19); да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. Докази 
о испуњености услова из тачака: 1), 3), 4) и 5) под-
носе се уз пријаву на конкурс, а доказ из тачке 2) 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја и потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
По завршетку конкурса предата документа се неће 
враћати кандидатима. Потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи: кратку биографију, са адресом 
и контакт телефоном; диплому о стеченом образо-
вању; доказ о положеном испиту за лиценцу; извод 
из матичне књиге рођених; уверење о држављан-
ству РС; уверење да се против кандидата не води 
кривични поступак (уверење суда); уверење да 
кандидат није осуђиван (уверење МУП-а); пријавни 
формулар (образац пријавног формулара кандида-
ти преузимају са сајта Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја). Кандидати подносе доку-
мента у оригиналу или оверене копије (не старије 
од шест месеци). Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја РС, 
а потребну документацију, заједно са одштампа-
ним формуларом, достављају установи. Пријаве 
на конкурс (са доказима о испуњености услова) 
достављају се на горенаведену адресу установе, са 
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назнаком „Конкурс за васпитача” или се непосред-
но предају у установи радним даном од 07.00 до 
15.00 часова, у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа. Ближе информације о огласу могу се доби-
ти у ПУ „Полетарац” Мерошина, на број телефона: 
018/4892-044.

ТРГОВИНСКА ШКОЛА
18000 Ниш, Мајаковског 2

Стручни сарадник - библиотекар
са 80% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат за радно место стручни сарад-
ник - библиотекар поред општих услова за засни-
вање радног односа треба да испуњава и посебне 
услове прописане одредбама чл. 139, 140, 143 и 144 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019) и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника из општеобразовних предмета, 
стручних сарадника и васпитача у стручним шко-
лама (“Службени гласник РС”, бр. 8/2015, 11/2016, 
13/2016-I, 13/2016-II, 2/2017-I, 2/2017-II и 13/2018). 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да прило-
же: оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању; уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених; доказ о знању језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад у школи - српски језик (уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на том 
језику); уверење о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и учени-
цима (доставља се пре закључења уговора о раду); 
доказ о неосуђиваности за кривична дела из чл. 139 
став 1 тачка 3 (уверење полицијске управе са изво-
дом из казнене евиденције издатог од стране МУП-а 
РС); кратку биографију. Сва документа се прилажу 
у оригиналу или као оверене фотокопије. Избор се 
врши у складу са Законом о основама система обра-
зовања и васпитања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. У складу са чланом 155 
кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним форму-
ларом достављају установи. Кандидати који уђу у 
ужи избор биће позвани на разговор и послати на 
психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања. Пријаве на конкурс доставити лично 
или поштом на горенаведену адресу, са назнаком 
“За конкурсну комисију”, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ПРОТА СТЕВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ“

18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб
тел. 018/800-068

Наставник машинске групе 
предмета

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла 
наставника машинске групе предмета може бити 
примљен кандидат који испуњава следеће услове: 
наставу и друге облике образовно-васпитног рада 
у предметној настави може да изводи лице које је 
стекло одговарајућу стручну спрему за извођење 
наставе машинске групе предмета и звање у складу 
са Законом о основама система образовања и вас-
питања и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада 
машинство и обрада метала („Службени гласник РС 
- Просветни гласник”, бр. 16/2015, 11/2016, 13/2016, 
2/2017, 3/2017, 8/2017, 4/2018, 18/2018 и 1/2019-
испр.). Кандидат треба да испуњава опште услове 
прописане законом за заснивање радног односа и 
посебне услове предвиђене чланом 139 и чл. 140 и 
142 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018-

др.закони и 10/2019), као и из члана 142 став 1 
истог закона: обавезно образовање лица из члана 
140. овог закона је образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих нај-
мање по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом прено-
са бодова (доказ - уверење надлежне установе). 
Образовање из става 1 овог члана, наставник, вас-
питач и стручни сарадник је обавезан да стекне у 
року од једне, а највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу. Диплома о стручној спреми стеченој на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односне групе предмета; студије другог 
степена из области педагошког наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1 тач-
ка 1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
приложи: попуњен пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; потписану биографију; ове-
рен препис/фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми; доказ о образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина (доставља у 
року од једне а највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу), и то: потврда високошколске установе о 
броју бодова, доказ о положеном испиту за лицен-
цу или доказ о положеним испитима из педагогије 
и психологије; уверење о држављанству (оверен 
препис/фотокопију); извод из матичне књиге рође-
них (оверен препис/фотокопију); доказ о позна-
вању језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад; уверење о неосуђиваности за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање или родосквр-
нуће, 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 кри-
вичну санкцију, и да за кандидата није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
лекарско уверење (уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима, доставља се пре закључења уговора о 
раду). Уверења не могу да буду старија од 6 месе-
ци. Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима. Пријаве се подносе у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве се могу доставити лично или путем поште 
на горенаведену адресу.

НОВИ ПАЗАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА НОВИ ПАЗАР
Нови Пазар, Вука Караџића бб

тел. 020/321-048

Наставник саобраћајне групе 
предмета, дипломирани инжењер 

саобраћаја
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
до повратка радника са наплаћеног 

одсуства, односно до 31.08.2019. године

Наставник машинске групе 
предмета, дипломирани инжењер 

машинства
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, до 
повратка запосленог који је именован 
на функцију директора, до повратка са 

функције

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено 
лице под условима прописаним Законом ако: 1) има 
одговарајуће образовање по Правилнику о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама; 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) није осуђивано правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела дела насиља у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело давања и примања мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са Законом утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 
5) зна језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Уз одштампани примерак пријемног форму-
лара који је прописан на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, кандидати су дужни 
да доставе следећу документацију: доказ о стручној 
спреми - диплома, оригинал или оверена фотоко-
пија, извод из матичне књиге рођених - оригинал или 
оверена фотокопија, уверење о држављанству - ори-
гинал или оверена фотокопија; доказ о познавању 
језика на коме се обавља образовно-васпитни рад, 
уверење да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања. Лекарско уверење кандидат прилаже пре 
закључивања уговора о раду. Пријаве са потпуном 
документацијом достављају се на адресу: Техничка 
школа Нови Пазар, Вука Караџића бб. Конкурс остаје 
отворен 8 дана од дана оглашавања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Контакт 
телефон: 020/321-048.

НОВИ СА Д

ФАКУЛТЕТ ЗА ЕВРОПСКЕ
ПРАВНО-ПОЛИТИЧКЕ СТУДИЈЕ

„ЕДУКОНС“
21000 Нови Сад, Народног фронта 53

тел. 021/417-633

Асистент за ужу научну област 
Политикологија

УСЛОВИ: завршен одговарајући факултет и општи и 
посебни услови предвиђени Законом о високом обра-
зовању и Статутом Факултета. Конкурс је отворен 8 
дана од дана објављивања, а пријаве са потребном 
документацијом, којом се доказује испуњеност усло-
ва, подносе се у седишту Факултету.

Наука и образовање

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом



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

Наставник мађарског језика са 
елементима националне културе
са 10% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС” број 88/2017, 27/18 - други закон) и Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставни-
ка који изводе образовно-васпитни рад из изборних 
предмета у основној школи „Службени гласник РС - 
Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 11/2017); да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 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 мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидати уз попуњен пријавни форму-
лар који преузимају са званичне интернет страни-
це Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја - http://www.mpn. gov.rs/ достављају крат-
ку биографију или CV; оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченом високом образовању; уверење 
о држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал 
или оверену фотокопију); уверење МУП-а о неосуђи-
ваности за кривична дела. Лекарско уверење да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Пријаве се подносе 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узети у разматрање. Ближа оба-
вештења могу се добити у секретаријату школе, на 
телефон: 021/760-014. 

ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ 
ТИМС

21000 Нови Сад, Радничка 30а

Наставник сва звања, поље 
Друштвено-хуманистичке науке, 
научна област Психологија, ужа 

научна област Психологија
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: докторат наука из одговарајуће научне 
области (психолошке науке) и испуњеност услова 
прописаних чланом 74 Закона о високом образо-
вању („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон и 73/2018) за избор у звање наставника. Посе-
бан услов за горенаведено радно место је да кан-
дидат има одговарајуће компетенције у педагошком 
раду из одговарајуће научне области.

ОСТАЛО: Поред наведених услова предвиђених 
Законом о високом образовању, кандидат тре-
ба да испуњава и услове предвиђене Законом о 
раду и Статутом Факултета за спорт и туризам. Уз 
пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе дока-
зе о испуњености услова: радну биографију, извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију), оригинале или оверене фотокопије 
диплома свих нивоа студија, фотокопију личне 
карте, уверење о некажњавању издато од стране 

надлежног државног органа, уверење да није осуђи-
ван/а за кривична дела као ни да се пред надлеж-
ним органима не води кривични поступак против 
кандидата, списак објављених научних радова и да 
достави саме радове. Пријаву са наведеним докази-
ма о испуњењу услова конкурса сви кандидати могу 
послати на поштанску адресу, са назнаком „За кон-
курс“. Информације о конкурсу се могу добити на 
број телефона: 021/530-633 или 021/530-231, сваког 
радног дана од 08.00 до 16.00 часова. Конкурс је 
отворен 15 дана од дана објављивања. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА БАЧ
21420 Бач, Школска 1

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа, предвиђених Законом о раду, кадидати 
морају испуњавати и посебне услове прописане у 
члану 122 став 2 и став 5 и члану 140 став 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, број 88/17, 27/18 и 10/19) и Пра-
вилником о ближим условима за избор директора 
установа образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС” број 108/15) и то: 1. да имају одговарајуће 
високо образовање на студијама другог степена и то 
студије другог степена из научне, односно стручне 
области за наставника ове врсте школе и подручје 
рада, студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, односно стру-
чне области или области психолошких наука или на 
основним студијама у трајању од четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 
10.09.2005. године; 2. да имају одговарајућу пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да нису осуђивани правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и да за њих није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (уверење из 
МУП-а); 4. да нису правноснажно осуђени за прив-
редни преступ у вршењу раније дужности (уверење 
из привредног суда); 5. да против њих није покре-
нут кривични поступак доношењем наредбе о спро-
вођењеу истраге, потврђивањем отпужнице којој 
није претходила истрага или доношењем решења 
о одређивању притвора пре подношења оптужног 
предлога - за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривично дело примање или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против служ-
бене дужности, за кривично дело изи групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију (уверење из суда); 6. 
да имају држављанство Републике Србије; 7. да 
поседују лиценцу за рад; 8. да имају најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег образо-
вања; 9. да имају положен испит за директора (иза-
брани кандидат који нема положен испит за дирек-
тора, дужан је да га положи у року од две године од 
дана ступања на дужност, у супротном му престаје 
дужност директора.); 10. да зна српски језик.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву поднесу 
следећу документацију/доказе: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 
извод из матичне књиге рођених, оригинал или ове-
рену фотокопију, уколико је дошло до промене име-

на након стицања дипломе; оверену фотокопију уве-
рења о положеном испиту за наставника/педагога/
психолога; оверену фотокопију уверења о положе-
ном испиту за директора (уколико поседује лиценцу 
за директора); уверење да нису осуђивани правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и да за њих није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (уверење из 
МУП-а); уверење да кандидат није правноснажно 
осуђен за привредени преступ у ранијем вршењу 
дужности (уверење из привредног суда); да про-
тив њега није покренут кривични поступак доно-
шењем наредбе о спровођењу истраге, потврђи-
вањем оптужнице којој није претходила истрага 
или доношењем решења о одређивању притвора 
пре подношења оптужног предлога - за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривично дело примање или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против службене дужности, за кривично дело 
изи групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију (уве-
рење из суда); уверење о држављанству, оригинал 
или оверена фотокопија; доказ да зна српски језик 
(кандидати који су одговарајуће образовање стекли 
на српском језику не подносе овај доказ); потврду о 
потребном радном стажу на пословима образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег образо-
вања - 8 година; уколико се на конкурс пријављује 
лице које је претходно обављало дужност директо-
ра установе, дужно је да достави резултате стручно 
педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања; кратку биографију са прегледом кре-
тања у служби или радном односу, стручном и рад-
ном усавршавању. Уверења о држављанству, неос-
уђиваности, некажњавању и лекарско уверење не 
могу бити старија од 6 месеци. Непотпуне и небла-
говремене пријаве се неће узимати у разматрање. 
Сва документа достављена уз пријаву на конкурс 
биће прослеђена Покрајинском секретаријату за 
образовање, прописе, управу и националне мањи-
не - националне заједнице АП Војводине. Конкурс 
је отворен 15 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови”. Пријаве уз попуњен и одштампан 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја са потребном документацијом доставити непо-
средно или поштом, са назнаком „Конкурс за дирек-
тора школе”, на адресу: Пољопривредна школа Бач, 
21420 Бач, Школска 1.

ПАНЧЕВО

МАШИНСКА ШКОЛА
ПАНЧЕВО

2600 Панчево, Браће Јовановића 103а
тел. 013/316-396

Наставник физичког васпитања
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник машинске групе 
предмета

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће образо-
вање за наставника у складу са одредбама чл. 139 и 
140, Закона о основама система образовања и вас-
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САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др.
закони и 10/2019), Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада Машинство и обрада метала („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник”, бр. 16/2015, 11/2016, 13/2016, 
2/2017, 3/2017, 8/2017, 4/2018, 18/2018 и 1/2019) и 
Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника из општеобразовних предмета, стручних сарад-
ника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник”, бр. 13/2016, 2/2017 и 13/2018); 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије, да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. Докази о 
испуњености услова из става 1 тач. 1, 3-5 овог члана, 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 
1 тачка 2 овог члана прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Кандидати уз пријаву треба да доста-
ве следећа документа: диплому о стеченом одгова-
рајућем високом образовању - оригинал или оверену 
фотокопију, извод из матичне књиге рођених - орги-
нал или оверену копију, уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци) - ори-
гинал или оверену копију, доказ да кандидат није 
осуђен правоснажном пресудом за кривично дело 
утврђено у чл. 139 став 1 тач. 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС“, бр. 88/2017, 27/2018-др.закони и 10/2019), 
и то: уверење суда да против кандидата није покре-
нута истрага, односно да се не води кривични посту-
пак (не старије од 6 месеци) оригинал или оверену 
копију, уверење из казнене евиденције о неосуђива-
ности (не старије од 6 месеци) - оригинал или овере-
ну копију, доказ о познавању српског језика и језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад под-
носи кандидат који није стекао диплому на српском 
језику. Лекарско уверење, као доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, кандидат који буде изабран 
доставља пре закључења уговора о раду. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет странци Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, а потребну документацију, тј. дока-
зе о испуњености услова, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи (поштом 
ли лично) на горенаведену адресу, са назнаком „Кон-
курс за пријем у радни однос наставника физичког 
васпитања (не отварати)” или са назнаком „Конкурс 
за пријем у радни однос наставника машинске гру-
пе предмета (не отварати)”. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
Националне службе за запошљавање „Послови”. 
Докази о испуњености услова предвиђених овим 
огласом, ако нису оригинали, него фотокопије или 
преписи, морају бити оверени у складу са Законом 
о оверавању потписа, рукописа и преписа (“Служ-
бени гласник РС”, број: 93/2014, 22/2015 и 87/2018). 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у обзир приликом доношења одлуке о избору 
кандидата на овом конкурсу. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе, на 
контакт телефон: 062/758-839.

ОСНОВНА ШКОЛА „ПРВИ МАЈ”
26315 Владимировац, Цара Лазара 47

тел. 013/643-003

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице 
које испуњава следеће услове: 1) да поседује одго-
варајуће образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона 
за наставника и то за рад у школи оне врсте и под-
ручја рада којој припада школа, за педагога и пси-
холога, дозволу за рад наставника и стручног сарад-
ника, обуку и положен испит за директора установе 
и најмање осам година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 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 мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) има држављанство Републи-
ке Србије; 5) зна српски језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс 
сагласно Закону о основама система образовања 
и васпитања и Обавештењу Покрајинског секре-
таријата за образовање, прописе, управу и нацио-
налне мањине-нациналне заједнице од 08.12.2017. 
године кандидат треба да поднесе: оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању; уве-
рење о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту; потврду о радном искуству, однос-
но годинама рада после стеченог одговарајућег 
образовања; уверење о некажњавању из суда, 
СУП-а и привредног суда; уверење о држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених за кандидате 
који су променили презиме односно име после изда-
вања дипломе; потврда одговарајуће високошкол-
ске установе да је кандат положио испит из српског 
језика (осим кандидата који су средње, више или 
високо образовање стекли на српском језику); доказ 
о резултатима стручно-педагошког надзора устано-
ве и оцену спољашњег вредновања (само кандида-
ти који су претходно обављали дужност директора 
установе); лекарско уверење (може и из радног 
досијеа, необавезно, а кандидат који буде изабран 
ће накнадно пре закључења уговора доставити 
ново лекарско уверење); оверен препис/фотокопију 
лиценце за директора установе (ако је кандидат 
поседује); преглед кретања у служби са биографс-
ким подацима; доказе о својим стручним и органи-
зационим способностима (необавезно). Документе 
о чињеницама о којима се води службена евиден-
ција: извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству Републике Србије, уверење из казне-
не евиденције МУП-а, суда и привредног суда о нео-
суђиваности, може прибавити школа. Одредбом чл. 
9 и 103 Закона о општем управном поступку („Служ-
бени гласник РС”, број 18/2016 и 95/2018 - аутен-
тично тумачење), прописано је, између осталог, да 
у поступку који се покреће по захтеву странке, орган 
може да врши увид, прибавља и обрађује личне 
податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција, када је то неопходно за одлучивање, 
осим ако странка изричито изјави да ће податке 
прибавити сама. Ако странка у року не поднесе лич-
не податке неопходне за одлучивање органа, захтев 
за покретање поступка ће се сматрати неуредним 
(члан 103 став 3). Потребно је да учесник конкурса 
достави изјаву којом се опредељује за једну од две 
могућности: да школа прибави податке о којима се 
води службена евиденција или да ће то кандидат 
учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на 
интернет адреси школе: www.osprvimajvladimirovac.

rs. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наве-
дене доказе како би Конкурсна комисија могла даље 
да поступа. Рок за пријављивање на конкурс је 15 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
Националне службе за запошљавање „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Сва документа морају да буду у ори-
гиналу или овереној фотокопији и не враћају се кан-
дидату. Пријаве са документацијом слати на горе-
наведену адресу или доставити лично, са назнаком 
„За конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе и путем телефона: 
013/643-003. Сви изрази, појмови, именице, приде-
ви и глаголи у овом конкурсу, који су употребљени 
у мушком роду, односе се без дискриминације и на 
особе женског пола.

ПИРОТ

ОШ „ХРИСТО БОТЕВ“
18320 Димитровград, Христо Ботев 3

тел. 010/361-476

1. Наставник грађанског 
васпитања за други циклус 

основног образовања и васпитања
са 60% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана, до повратка запослене 

са функције

УСЛОВИ: 1) поред испуњености општих услова 
предвиђених Законом о раду, потребно је да канди-
дат има одговарајуће образовање у складу са чла-
ном 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. 
закони и 10/19) и чланом 2 Правилника о степену 
и врсти образовања наставника који изводе обра-
зовно-васпитни рад из изборних предмета у основ-
ној школи („Сл. гласник РС -Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 
11/2017) и то: професор педагогије; дипломирани 
педагог, општи смер или смер школске педагогије; 
дипломирани школски педагог - психолог; профе-
сор психологије; дипломирани психолог, општи 
смер или смер школске психологије; дипломирани 
школски психолог - педагог; дипломирани школ-
ско-клинички психолог; лице које испуњава усло-
ве да изводи наставу из предмета страни језик, у 
складу са правилником којим је прописана врста 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи; дипломирани социјални радник, 
са положеним стручним испитом, односно испитом 
за лиценцу у области образовања; дипломирани 
педагог; професор географије; дипломирани геог-
раф; лице које испуњава услове да изводи наставу 
из предмета српски језик, у складу са правилником 
којим је прописана врста образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи; мастер 
педагог; мастер психолог; мастер филолог; мас-
тер професор језика и књижевности; дипломирани 
психолог - мастер; дипломирани педагог - мастер; 
мастер географ; дипломирани географ - мастер; 
мастер професор географије; лице које испуњава 
услове да изводи наставу из предмета историја, у 
складу са правилником којим је прописана врста 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи; лица која испуњавају услове за 
обављање стручних послова: социјални радник, 
дефектолог, логопед и андрагог; дипломирани 
географ - просторни планер; лице које испуњава 
услове за извођење наставе из предмета матерњи 
језик националне мањине, у складу са правилни-
ком којим је прописана врста образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи; лице 
које испуњава услове за извођење наставе из 
изборног предмета матерњи језик/говор нацио-
налне мањине са елементима националне културе, 
у складу са Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника који изводе образовно-васпитни 
рад из изборних предмета у основној школи; лице 
које испуњава услове за наставника основне шко-
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ле; лице које испуњава услове за стручног сарад-
ника основне школе; дипломирани музички педа-
гог. Сва наведена лица морају имати савладан 
програм обуке за извођење наставе из предмета 
Грађанско васпитање за одговарајући разред, у 
складу са прописом којим се уређује стално струч-
но усавршавање и стицање звања наставника, вас-
питача и стручних сарадника, односно претходно 
завршене неке од следећих програма: Обука за 
наставника грађанског васпитања; Интерактивна 
обука/тимски рад; Умеће одрастања; Умеће кому-
никације; Активна настава кроз учење; Едукација 
за ненасиље; Речи су прозори и зидови; Чувари 
осмеха; Учионица добре воље; култура критичког 
мишљења; Буквар дечијих права; Дебатни клуб; 
Безбедно дете; Злостављање и занемаривање 
деце; Здраво да сте или која имају завршен спе-
цијалистички курс за наставнике грађанског васпи-
тања на одговарајућој високошколској установи; 
2) да лице има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) 
зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад (српски и бугарски језик). Кан-
дидат је дужан да уз пријаву - пријавни формулар 
са интернет сајта Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, приложи: оригинал/оверену 
копију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању, оригинал/оверену копију уверења из МУП-а 
о неосуђиваности за наведена кривична дела - не 
старије од 6 месеци, оригинал/оверену копију уве-
рења о држављанству - не старије од 6 месеци, 
оригинал/оверену копију извода из матичне књиге 
рођених, доказ да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно васпитни рад, односно српски 
и бугарски језик (сведочанство или диплома изда-
та и стечена на српском, односно бугарском јези-
ку или уверење о положеном испиту из српског, 
односно бугарског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе - оригинал или оверена 
копија), потписану биографију са адресом и кон-
такт телефоном. Доказ да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма, доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду.  

2. Наставник шпанског језика
са 33,33% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана, до повратка запослене 

са боловања

УСЛОВИ: 1) поред испуњености општих услова 
предвиђених Законом о раду, потребно је да канди-
дат има одговарајуће образовање у складу са чла-
ном 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. 
закони и 10/19) и чланом 2 Правилника о степену 
и врсти образовања наставника који изводе обра-
зовно-васпитни рад из изборних предмета у основ-
ној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 
11/2017) и то: професор, односно дипломирани 
филолог за шпански језик и књижевност; професор 
шпанског језика и хиспанских књижевности; мастер 
филолог (студијски програм или главни предмет/
профил шпански језик); мастер професор јези-
ка и књижевности (студијски програм или главни 
предмет/профил шпански језик); 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) није осуђиван правноснажном пре-

судом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) има држављанство Репу-
блике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад, односно српски 
језик. Кандидат је дужан да уз пријаву - пријавни 
формулар са интернет сајта Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, приложи: оригинал/
оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, оригинал/оверену копију уверења 
из МУП-а о неосуђиваности за наведена кривична 
дела - не старије од 6 месеци, оригинал/оверену 
копију уверења о држављанству - не старије од 6 
месеци, оригинал/оверену копију извода из матич-
не књиге рођених, доказ да зна српски језик (сведо-
чанство или диплома издата и стечена на српском 
језику или уверење о положеном испиту из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске 
установе - оригинал или оверена копија), потписану 
биографију са адресом и контакт телефоном. Доказ 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Кандида-
ти који буду изабрани у ужи избор биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве на конкурс са траженом документацијом 
могу се поднети лично или поштом, на адресу: ОШ 
„Христо Ботев“, 18320 Димитровград, Христо Ботев 
3. Додатне информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе на бр. телефона: 010/361-476.

ПОЖАРEВАЦ

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Немањина 2

тел. 012/531-667
e-mail: visa_po@ptt.rs

www.vts-pozarevac.edu.rs

Сарадник у настави за научну 
област Машинство 

на период од 1 године са могућношћу 
продужења уговора за још 1 годину

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште усло-
ве утврђене чл. 82, 83 и 84 Закона о високом обра-
зовању, као и посебне услове: ВСС, дипломирани 
инжењер машинства - мастер машинства (завршен 
машински факултет).

Асистент за научну област 
Машинство

на период од 3 године са могућношћу 
продужења уговора за још 3 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште усло-
ве утврђене чл. 82, 83 и 84 Закона о високом обра-
зовању, као и посебне услове: ВСС, дипломирани 
инжењер машинства - мастер машинства и студент 
докторских студија из уже научне области за које се 
бира (завршен машински факултет и уписане доктор-
ске студије на машинском факултету).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати подносе 
биографију, оверену фотокопију дипломе о завр-
шеном факултету, потврду о уписаним докторским 
студијама (и уверење о положеним испитима на 

докторским студијама, уколико кандидат поседује 
исто). Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са 
потребном документацијом кандидати подносе на 
горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОВАН ЦВИЈИЋ”

12208 Костолац, Првомајска 1

Наставник енглеског језика са 
36% радног времена, грађанског 

васпитања са 45% радног времена 
и библиотекар са 19% радног 

времена
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
1 извршилац

УСЛОВИ: Напомена: потребан је 1 извршилац јер 
се конкурс отвара за замену одсутног запосленог, 
наставника енглеског језика и књижевности који је 
обављао сва три ангажовања и укупно остваривао 
100% радног времена. Кандидат треба да испуња-
ва, сагласно чл. 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, следеће услове: 1) да 
има одговарајуће образовање прописано Законом, 
Правилником којим се прописује степен и врста 
образовања наставника и стручног сарадника у 
основној школи и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника из 
изборних предмета у основној школи; докази: 1.1. 
диплома или уверење оверена копија код нотара 
не старија од 6 месеци. Уколико кандидати посе-
дују додатак дипломи исти се доставља уз дипо-
лому у овереној копији код нотара не старијој од 6 
месеци. 1.2. Одговарајући сертификат прописан за 
наставника грађанског васпитања - оверена копија 
код нотара не старија од 6 месеци. Кандидат треба 
и: 2) да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (доставља се 
приликом закључења уговора); 3) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, доказује се са два доказа у оригиналу 
који не могу бити старији од 6 месеци или овере-
ној копији код нотара не старијој од 6 месеци и то: 
3.1. уверење МУП-а да кандидат према подацима 
из казнене евиденције није осуђиван; 3.2. уверење 
суда да кандидату није потврђена оптужница, 
односно одређен главни претрес или рочиште за 
изрицање кривичне санкције у скраћеном поступ-
ку или одређен главни претрес у поступку за изри-
цање мере безбедности обавезног психијатријс-
ког лечења; 4) да има држављанство Републике 
Србије, доказ: уверење о држављанству (оригинал 
не старији од 6 месеци или оверена копија код 
нотара не старија од 6 месеци); 5) да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад; доказ о знању српског језика достављају 
кандидати који немају диплому на српском језику. 
Наставник јесте лице које је стекло одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и 
то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена који комбинују целине и 

Наука и образовање
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одговарајуће научне, односно стручне областиили 
области педагошких наука; 2) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање, до 
10. септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 
1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета. Изузетно, наставник и васпитач јесте 
и лице са стеченим одговарајућим високим обра-
зовањем на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалистич-
ке струковне студије), студијама у трајању од три 
године или вишим образовањем. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију, у овереној копији, не старијој од 6 
месеци, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају установи. Пријаве и приложе-
на документација се не враћају. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Молбе слати на горенаведену адресу, у затвореној 
коверти.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛОБОДАН ЈОВИЋ“

12256 Волуја
тел. 012/880-100, 062/8425-141

e-mail: osvoluja@gmail.com

Наставник математике
за 88,88% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове из чл. 
139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања, и то: а) да има одговарајуће образо-
вање у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника - 
наставник математике; б) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; в) да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; г) да има држављанство Републике 
Србије; д) да зна српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, кандидати достављају потреб-
ну документацију у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса, и то: диплому о стеченом одгова-
рајућем образовању, уверење о држављанству, не 
старије од 6 месеци; личну биографију - CV. Доказ 
о здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима подноси изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Сви докази се подносе у оригиналу 
или овереној фотокопији. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити узете у разматрање. Канди-
дати који буду изабрани у ужи избор, у року од осам 
дана упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима, коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос у року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способноса-
ти за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе и доноси 
решење о избору кандидата у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. Разго-

вор са кандидатима биће обављен у просторијама 
школе. Пријаве са доказима о испуњености услова 
се предају непосредно у секретаријату школе, сва-
ког радног дана од 7.00 до 14.00 часова или поштом 
на горенаведену адресу. Пријаве се предају у затво-
реној коверти, са назнаком: „За конкурс за пријем 
у радни однос на радно место наставника матема-
тике“.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ 
УЧЕНИКА „НИКОЛА ТЕСЛА”

12208 Костолац, Боже Димитријевића бб

Наставник рударске групе 
предмета

на одређено време, до повратка 
раднице са породиљског одсуства и 

одсуства са рада због неге детета

УСЛОВИ: у складу са Законом о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о врсти 
стручне спреме наставника стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама. Конкурс 
је отворен 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства и одштапан са потребном документацијом 
достављају установи. Уз пријаву кандидати дуж-
ни су да доставе и следећу документацију и то: 
пријавни формулар (попуњава се на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја); оверену фотокопију дипло-
ме; уверење о држављанству; извод из МК књиге 
рођених; да имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима (што се доказује 
пре закључења уговора о раду); уверење да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (доказ доставља кандидат уз конкурсну 
документацију, а прибавља га код надлежне поли-
цијске управе); доказ да имају образовање из психо-
лошких, педагошких и методичних дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европских 
системом преноса бодова. Напред наведено обра-
зовање наставник, васпитач и стручни сарадник је 
обавезан да стекне у року од једне, а највише две 
године од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу. Кандидат треба и да 
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад. Пријаве са потребном документацијом доста-
вити на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве се неће узимати у обзир.

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
“ЛАНЕ”

12240 Кучево, Браће Ивковић 2
тел. 012/852-366 

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образо-
вање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Службени гласник 
РС”, бр, 88/2017 и 10/2019 - у даљем тексту: Закон) 
за васпитача или стручног сарадника, дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора установе и нај-
мање осам година рада у предшколској установи на 

пословима васпитања и образовања након стеченог 
одговарајућег образовања или лице које има одгова-
рајуће образовање из члана 140 став 3 овог закона 
за васпитача, дозволу за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника, обуку и положен испит за дирек-
тора установе и најмање десет година рада у предш-
колској установи на пословима васпитања и образо-
вања након стеченог одговарајућег образовања; 2) 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са Законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик. Уз пријаву 
кандидат подноси следећа докумената: биографске 
податке, односно радну биографију; оверену фото-
копију дипломе о завршеном одговарајућем обра-
зовање; оверену фотокопију лиценце (дозволе за 
рад) за наставника, васпитача и стручног сарадни-
ка, односно уверења о положеном стручном испи-
ту; потврду о 8 година рада у области образовања 
уколико кандидат има образовање из члана 140 ст. 
1 и 2 Закона, односно потврду о 10 година рада у 
области образовања уколико кандидат има одгова-
рајуће образовање из члана 140 став 3 овог закона; 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (фотокопија извештаја просветног 
саветника); фотокопија резултата стручно-педагош-
ког надзора установе и оцена спољашњег вредно-
вања (уколико се на конкурс пријавило лице које је 
претходно обављало дужност директора установе); 
доказ да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (не старије од 6 
месеци); доказ да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са Законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (не 
старији од 6 месеци); доказ да кандидат зна српски 
језик уколико није образовање стекао на српском 
језику. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања. Контакт телефон: 012/852-366.

Наука и образовање

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ БИЗНИС



   |  Број 821 | 20.03.2019. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs44 

ПРОКУПЉЕ

ОСНОВНА ШКОЛА 
„МИЛОЈЕ ЗАКИЋ”

18430 Куршумлија, Топличка 14
тел. 027/381-124

Наставник физичког и 
здравственог васпитања

на одређено врeме до повратка 
запосленe са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета, са 

10% радног времена

Психолог
на одређено време до повратка 

запослене распоређене на послове 
помоћника директора, најдуже до 
31.08.2019. године, са 20% радног 

времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове про-
писане одредбама чл. 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, 88/17, 
27/18 и 10/19) и да је стекао одговарајуће образо-
вање: на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: студије другог степена из 
научне, одн. стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета или студије другог 
степена из области педагошких наука или интредис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; лице мора имати завр-
шене студије првог степена из научне, одн. стручне 
области за одговарајући предмет, одн. групу пред-
мета. На основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
Потребно је да кандидат испуњава услове у погле-
ду степена и врсте стручне спреме прописане Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гл. РС”, 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18); 
да у складу са чл. 142 ст. 1. има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање шест бодова из психолошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у скла-
ду са ЕСПБ. Кандидат који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, одн. испиту за лиценцу, сматра се да 
има образовање из овог члана закона; доказ о знању 
српског језика на ком се изводи образовно-васпитни 
рад у школи; доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење); да нису осуђивани правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у члану 139 
ст. 1 тач. 3) ЗОСОВ.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да попуни пријавни 
формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја и да 
уз пријавни формулар са краћом биографијом прило-
жи: оригинал или оверену копију дипломе о стеченом 
образовању, оригинал или оверену копију уверења о 
држављанству и извода из матичне књиге рођених, 
као и уверење надлежне ПУ (МУП) 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 кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 

и да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање. Уверење о психофизич-
кој и здравственој способности за рад са ученицима 
(лекарско уверење) подноси примљени кандидат 
пре закључења уговора о раду. Кандидати који су 
изабрани у ужи избор, упућују се на претходну про-
веру психофизичких способности за рад са децом и 
ученицима код службе за послове запошљавање. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ПУ „СУНЦЕ“

18430 Куршумлија, Косовска 36А
тел. 027/381-534

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 
27.02.2019. године поништава се за радно 
место: спремачица, на одређено време до 
повратка радника са боловања.

ОШ „ТОПЛИЧКИ ХЕРОЈИ“
18412 Житорађа, Светосавска 25

тел. 027/362-970

Наставник руског језика
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања у 
складу са Законом о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“ бр.88/17) и Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
- Просветни гласник“ бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017); знање српског језика и 
језика на којем се остварује образовно-васпитни 
рад; држављанство РС; неосуђиваност правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
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 зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; посе-
довање психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се налази на 
званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, доставити: 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, оверен препис или оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту, односно испиту за лиценцу (осим за приправ-
нике и друга лица која могу засновати радни однос 
без положеног одговарајућег испита), извод из МК 
рођених и уверење о држављанству, уверење о 
неосуђиваности, доказ о знању језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад (осим кандида-
та који су одговаруће образовање стекли на том 
језику. Лекарско уверење се доставља пре закљу-
чења уговора о раду. Пријаве слати на горенаве-
дену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима 
код надлежне службе за запошљавање.

СРЕДЊА ШКОЛА БЛАЦЕ
18420 Блаце, Краља Петра I 3

тел. 027/371-315

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање за 
наставника те врсте школе и подручја рада, за 
педагога и психолога, дозвола за рад наставни-
ка и стручног сарадника, обука и положен испит 
за директора установе (уколико кандидат овај 
испит нема положен, дужан је да га положи у 
року од две године од дана ступања на дужност), 
најмање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, за привредне преступе из 
надлежности Привредног суда, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање и давање мита, за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије, да зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Доставити: оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом високом образовању за наставника 
школе, педагога или психолога; оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу за наставника и струч-
ног сарадника; потврду о радном стажу; уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци), извод 
из матичне књиге рођених; лекарско уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима (доставља се пре потписи-
вања уговора); уверење из суда да против кан-
дидата није покренут кривични поступак, донета 
наредба о спровођењу истраге, покренута оптуж-
ница или донето решење о одређивању притвора 
(не старије од 6 месеци), оригинал или оверена 
фотокопија уверења да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за наведена кривична дела из чла-
на 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (не старије од 6 месеци); 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (извештај просветног саветника) 
ако га поседује, за кандидате који су претход-
но обављали дужност директора школе доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора школе и 
оцену спољашњег вредновања у времену њихо-
вог мандата; радну биографију и преглед кре-
тања у служби са стручним усавршавањем, план 
и програм рада школе (није обавезно); лиценца 
за директора школе (ако је кандидат поседује); 
доказ о знању српског језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад доставља само кандидат 
који одговарајуће образовање није стекао на срп-
ском језику. Кандидат попуњава пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
и одштампани формулар заједно са пријавом на 
конкурс за избор директора установе и комплет-
ном документацијом, доставља лично или на 
горенаведену адресу. Рок за пријаву на конкурс је 
15 дана од дана објављивања, са назнаком “Кон-
курс за директора“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање

www.nsz.gov.rs
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СМЕДЕРЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
 „ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР“

11420 Смедеревска Паланка, Војводе Степе 20
тел. 026/340-721

Наставник биологије
са 60% радног времена, на одређено 

време до повратка запосленог са 
функције директора школе

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове предвиђене 
чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Кандидати морају да имају одгова-
рајуће образовање за наставнике основне школе 
у складу са чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи. У складу са чланом 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања, канди-
дати морају да имају образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих нај-
мање по 6 бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и 6 бодова праксе у устано-
ви, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва. Кандидат који не поседује ово образовање, биће 
дужан да га стекне у року од једне године, а најви-
ше две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу. Уз пријаву 
на конкурс кандидати су дужни да приложе: радну 
биографију, попуњен пријавни формулар са сајта 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, уверење о држављанству РС (оригинал или 
оверену копију, не старије од шест месеци), доказ о 
неосуђиваности за кривична дела из члана 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања и непостојању дискриминаторног пона-
шања (оригинал или оверену копију, не старије од 6 
месеци); доказ о знању српског језика (обавезно за 
кандидате који образовање нису стекли на српском 
језику); оверену копију уверења о положеном испи-
ту за лиценцу, односно стручном испиту или потвр-
ду високошколске установе да имају образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено у току студија или након дипломирања 
(није обавезно, али уколико кандидат исто поседује, 
пожељно је да достави). Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Одлуку о избору кандидата комисија ће 
донети у року од 8 дана од дана добијања резул-
тата психолошке процене способности за рад са 
ученицима. Пријаве слати на адресу: ОШ „Херој 
Иван Мукер“, Војводе Степе, 20, 11420 Смедеревска 
Паланка. Ближе информације се могу добити код 
секретара школе, број телефона: 026/340-721.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
„НИКОЛА ТЕСЛА“

11320 Велика Плана, Војводе Мишића 3
тел/факс: 026/513-859

e-mail: tesla@tsvelikaplana.edu.rs

Наставник предметне наставе 
за предмете: Основе анатомије 

и физиологије, Основе 
дерматологије, Хигијена и Прва 

помоћ
са 50% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
одсуства

Наставник основа практичних 
вештина у електротехници

са 23% радног времена, на одређено 
време до повратка запосленог са 

одсуства

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике; 
дипломирани електротехнички инжењер; дипло-
мирани инжењер електронике; професор елек-
тротехнике; инжењер електротехнике; инжењер 
електронике; ауто-електричар - специјалиста; 
мастер инжењер електротехнике и рачунарства, 
претходно завршене основне академске студије 
у области електротехнике и рачунарства; дипло-
мирани инжењер електротехнике и рачунарства; 
специјалиста струковни инжењер електротехнике 
и рачунарства, претходно завршене струковне сту-
дије првог степена на свим студијским програмима 
у области електротехнике и рачунарства; струковни 
инжењер електротехнике и рачунарства; дипломи-
рани инжењер мехатронике - мастер. Услови про-
писани чл. 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Кандидат треба 
да има одговарајуће високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука (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 чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена чла-
ном 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да има држављанство 
Републике Србије; знање српског језика на ком се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају 
школи, и то: оверен препис или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговрајућем образовању, 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), 
уверење да нису правоснажном пресудом осуђива-
ни за кривична дела прописана чл. 139 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, уверење о знању српског језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на српском 
језику). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве 
слати на адресу: Техничка школа „Никола Тесла”, 
Војводе Мишића 3, 11320 Велика Плана, путем теле-
фона: 026/513-859.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
11313 Мала Крсна, Маршала Тита бб

тел. 026/731-034

Наставник француског језика
са 45% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Зако-
ном о раду, кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 139, 140 и 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања: да има одгова-
рајуће образовање, у складу са чланом 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања и 
Правилником о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, 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 образов-
но-васпитни рад; обавезно је образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете (део „Ново на сајту“), 
а потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају установи. 
Потпуном пријавом сматра се својеручно потписа-
на пријава која садржи: попуњен пријавни фор-
мулар (формулар за пријаву на конкурс), актуел-
ни број фиксног или мобилног телефона и тачну 
адресу пребивалишта, уверење о држављанству 
Републике Србије, не старије од 6 месеци (може и 
оверен препис/фотокопија); оверен препис/фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми, извод 
из матичне књиге рођених или оверен препис/
фотокопију, доказ о неосуђиваности (уверење из 
МУП-а), уверење (потврду) високошколске устано-
ве да има образовање из члана 140 ЗОСОВ-а из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова. Кандидат који је у 
току студија положио испите из педагогије, психо-
логије и методике или има положен стручни испит 
или испит за лиценцу, сматра се да има образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова, али о томе мора да 
пружи одговарајући доказ. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Небла-
говремене и непотпуне пријаве 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 ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Лекарско уверење доста-

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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виће изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Пријаве се достављају непосредно или путем 
поште на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“, 
ОШ „Ђура Јакшић”, Маршала Тита бб, 11313 Мала 
Крсна.

Библиотекар
са 10% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Зако-
ном о раду, кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 139, 140 и 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања: да има одго-
варајуће образовање, у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања и Правилником о врсти стручне спре-
ме 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије, да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад; обавезно је образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства (део „Ново на сајту”), а 
потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом, достављају установи. 
Потпуном пријавом сматра се својеручно потпи-
сана пријава која садржи: попуњен пријавни фор-
мулар (формулар за пријаву на конкурс), актуел-
ни број фиксног или мобилног телефона и тачну 
адресу пребивалишта, уверење о држављанству 
Републике Србије, не старије од 6 месеци (може и 
оверен препис/фотокопија); оверен препис/фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми, извод 
из матичне књиге рођених или оверен препис/
фотокопију, доказ о неосуђиваности (уверење из 
МУП-а), уверење (потврда) високошколске уста-
нове да има образовање из члана 140 ЗОСОВ-а 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина 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 психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипло-
мирања 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 пре-
носа бодова, али о томе мора да пружи одгова-
рајући доказ. Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. 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 ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Лекарско уверење дос-
тавиће изабрани кандидат пре закључења угово-
ра о раду. Пријаве се достављају непосредно или 
путем поште на адресу школе, са назнаком: „За 
конкурс“, ОШ „Ђура Јакшић“, Маршала Тита бб, 
11313 Мала Крсна.

ОШ „СВЕТИ САВА“
11300 Смедерево, Металуршка бб 

тел. 026/663-999

Наставник немачког језика
са 50% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене

УСЛОВИ: одговарајуће образовање које подразуме-
ва: високо образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије, или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године или на 
основним студијама од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, у складу са Правилником о 
врсти стручне спреме за рад наставника у основној 
школи; поседовање психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима; нео-
суђиваност правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, нити за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање мита 
или давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних 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 
утврђено дискриминаторно понашање, у складу са 
законом; држављанство Републике Србије; српски 
језик и језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. Докази о испуњености услова из става 1 
тачке 1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве на кон-
курс, а доказ из става 1 тачка 2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Испуњеност услова из 
става 1 тачка 5) доказује се тако што кандидат који 
није стекао средње, више или високо образовање 
на српском језику у обавези је да достави доказ да 
је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Потребно је 
да кандидати попуне пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства и одштампан 
заједно са потребном документацијом о испуње-
ности услова доставе установи. Документа се дос-
тављају у оригиналу или овереним фотокопијама. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле и путем телефона: 026/663-999 (секретар) или 
026/663-990 (директор).

Наставник хемије
са 40% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 

УСЛОВИ: одговарајуће образовање које подразуме-
ва: високо образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије, или специјалистичке струковне 
студије) по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године или на основ-
ним студијама од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
.2005. године, у складу са Правилником о врсти струч-
не спреме за рад наставника у основној школи; посе-
довање психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима; неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 

је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, нити за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање мита или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за кандидата није утврђено дискрими-
наторно понашање, у складу са законом; држављан-
ство Републике Србије; српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Докази о 
испуњености услова из става 1 тачке 1), 3), 4) и 5) су 
саставни део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 
тачка 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Испуњеност услова из става 1 тачка 5) доказује се 
тако што кандидат који није стекао средње, више или 
високо образовање на српском језику у обавези је да 
достави доказ да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе. 
Потребно је да кандидати попуне пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства и 
одштампан заједно са потребном документацијом о 
испуњености услова доставе установи. Документа се 
достављају у оригиналу или овереним фотокопијама. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе и путем 
телефона: 026/663-999 (секретар) или 026/663-990 
(директор).

Наставник хемије
са 20% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 

УСЛОВИ: одговарајуће образовање које подразуме-
ва: високо образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије, или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године или на 
основним студијама од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, у складу са Правилником о 
врсти стручне спреме за рад наставника у основној 
школи; поседовање психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима; нео-
суђиваност правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, нити за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање мита 
или давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних 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 
утврђено дискриминаторно понашање, у складу са 
законом; држављанство Републике Србије; српски 
језик и језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. Докази о испуњености услова из става 1 
тачке 1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве на кон-
курс, а доказ из става 1 тачка 2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Испуњеност услова из 
става 1 тачка 5) доказује се тако што кандидат који 
није стекао средње, више или високо образовање 
на српском језику у обавези је да достави доказ да 
је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Потребно је 
да кандидати попуне пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства и одштампан 
заједно са потребном документацијом о испуње-
ности услова доставе установи. Документа се дос-
тављају у оригиналу или овереним фотокопијама. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле и путем телефона: 026/663-999 (секретар) или 
026/663-990 (директор).

Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 4720.03.2019. |  Број 821 |   

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

са 50% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 

УСЛОВИ: одговарајуће образовање које подразу-
мева: средње образовање, економски техничар 
(IV степен стручне спреме); поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима; неосуђиваност правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
нити за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање мита или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за кандидата није утврђено дискриминаторно 
понашање, у складу са законом; држављанство 
Републике Србије; докази о испуњености услова из 
става 1 тачке 1), 3) и 4) су саставни део пријаве на 
конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Потребно је да кандида-
ти попуне пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства и одштампан заједно са 
потребном документацијом о испуњености услова 
доставе установи. Документа се достављају у ориги-
налу или овереним фотокопијама. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе и путем телефона: 
026/663-999 (секретар) или 026/663-990 (директор).

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 образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, 
број 11/2012, 15/2013, 2/2016 и 10/2016), предвиђе-
но 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 неос-
уђиваности 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 родоскрвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (уверење из казнене евиденције СУП-а); 
доказ о испуњености услова из члана 139 став 1 тач-
ка 5 Закона о основама система образовања и вас-
питања - да зна српски језик (само за кандидате који 
образовање нису стекли на српском језику), пријаву 
на конкурс са кратком биографијом; попуњен обра-
зац пријаве који је прописан од стране Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја и нала-
зи се на сајту Министарства. Копије морају бити 

оверене, овера не сме бити старија од 6 месеци. 
Лекарско уверење се доставља по коначности одлу-
ке о озбору кандидата, а пре потписивања уговора 
о раду. Рок за пријављивање је 8 дана. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир. 
Пријаве са потребним документима слати на адресу: 
Основна школа „Ђорђе Јовановић“ Селевац, 11407 
Селевац. Сва обавештења могу се добити на теле-
фон: 026/371-090.

ЕКОНОМСКО-УГОСТИТЕЉСКА
ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“

11320 Велика Плана, Момира Гајића 12
тел. 026/516-247

Наставник здравствене културе
са 6 часова недељно (30% радног 
времена), на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 
дана

УСЛОВИ: доктор медицине, доктор стоматологије. 
У радни однос може бити примљено лице које 
испуњава следеће услове: 1) да је држављанин 
Републике Србије, 2) да има одговарајуће образо-
вање (прописану стручну спрему) према Правилни-
ку о степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Трговина, угоститељство и 
туризам („Службени гласник РС - Просветни гласник 
РС“, бр. 5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016 и 2/2017) 
за наведени наставни предмет, да испуњава усло-
ве предвиђене члановима 139 и члана 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр 88/2017); 3) да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (наведе-
ни доказ доставља кандидат који буде изабран по 
конкурсу, а пре потписивања уговора о раду), 5) 
да зна српски језик - језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад, 6) да поседује образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најамње од 30 
бодова и шест бодова праксе у установи у складу са 
Европским системом преноса бодова (члан 142 став 
1 Закона о основама система образовања и васпи-
тања). У поступку одлучивања о избору комисија ће 
кандидате који уђу ужи избор упутити на претходну 
психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима, који врши надлежна служба за запо-
шљавање, применом стандардизованих поступака, 
у складу са чланом 154 став 5 Закона о основама 
система образовања и васпитања и чланом 155 став 
1 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интеренет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, у делу Ново на 
сајту, на адреси: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015 FORMULAR - ZA KONKURISANjE. Уз 
одштампани својеручно потписани пријавни форму-
лар са назнаком да се конкурише на одређено радно 
место, школи се доставља и: краћа биографија, ове-
рена фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, доказ о поседовању држављанства 
Републике Србије (уверење о држављанству и 
извод из матичне књиге рођених), доказ о неос-
уђиваности кандидата за наведена кривична дела 
утврђена чланом 139 став 1 тачка 3 Закона, као и 
доказ да кандидат није под истрагом, саставни су 

део пријаве на конкурс (доставља се уз пријаву на 
конкурс), доказ да кандидат зна језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Кандидат је дужан, 
уколико поседује образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова, да исто стекне у року од једне, а 
највише две године од дана пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу. Канди-
дати који имају положен стручни испит или испит 
за лиценцу или који су имали педагогију и психо-
логију на факултету, дужни су да доставе доказ о 
томе. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима (лекарско уве-
рење) подноси изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Рок за подношење пријава на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање. Наведена документа не смеју бити старија 
од 6 месеци, а приложене фотокопије морају бити 
оверене од надлежног органа као доказ да су верне 
оригиналу. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
именована решењем донетим од стране директо-
ра школе. У складу са чланом 130 став 4 Закона о 
основама система образовања и васпитања, про-
веру психофизичких способности за наставника и 
стручних сарадника врши Национална служба за 
запошљавање применом стандардизованих посту-
пака. Својеручно потписане пријаве на конкурс се 
достављају на горенаведену адресу, са назнаком „За 
конкурс“. Ближе информације о конкурсу можете 
добити путем телефона, на број: 026/516-247.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
11300 Смедерево, Ђуре Даничића 84

тел. 026/4617-380

Наставник историје
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: професор историје, професор историје и 
географије, дипломирани историчар, мастер исто-
ричар, дипломирани историчар - мастер, мастер 
професор предметне наставе; лица која су стекла 
академско звање мастер, односно дипломирани - 
мастер треба да имају завршене основне академске 
студије историје.

Наставник математике
на одређено време, ради замене 

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

УСЛОВИ: професор математике, дипломирани мате-
матичар, дипломирани математичар за теоријску 
математику и примене, дипломирани математичар 
за рачунарство и информатику, дипломирани мате-
матичар - информатичар, професор математике и 
рачунарства, дипломирани математичар за матема-
тику економије, професор информатике - математи-
ке, дипломирани математичар - астроном, дипло-
мирани математичар - примењена математика, 
дипломирани математичар - математика финансија 
(са изборним предметом Основи геометрије), дипло-
мирани информатичар, мастер математичар, мастер 
професор математике, мастер професор математике 
и физике, мастер професор математике и информа-
тике, мастер професор физике и математике, мас-
тер професор информатике и математике, дипло-
мирани професор математике-мастер, дипломирани 
математичар - мастер, дипломирани инжењер мате-
матике - мастер (са изборним предметом Основи 
геометрије), дипломирани математичар - професор 
математике, дипломирани математичар - теоријска 
математика, дипломирани инжењер математике (са 
изборним предметом Основи геометрије), професор 
хемије - математике, професор географије - мате-
матике, професор физике - математике, професор 
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биологије - математике, професор математике - тео-
ријско усмерење, професор математике - теоријски 
смер, дипломирани математичар и информатичар, 
дипломирани математичар - механичар, мастер про-
фесор предметне наставе. Лица која су стекла ака-
демско звање мастер, односно дипломирани-мастер 
треба да имају завршене основне академске студије 
на студијским програмима из области математике 
или примењене математике (са положеним испитом 
из предмета геометрија или основи геометрије) или 
двопредметне наставе математике и физике однос-
но математике и информатике. 

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава и следеће 
услове: поседовање психичке, физичке и здравстве-
не способности; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са Законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; држављанство Републике Србије; позна-
вање српског језика. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар који се налази на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, а заједно са одштам-
паним пријавним формуларом школи достављају: 
радну биографију, уверење о држављанству или 
извод из матичне књиге рођених, диплому или уве-
рење о стеченом образовању, уверење о неосуђи-
ваности које издаје надлежна полицијаска управа, 
кандидати који образовање нису стекли на српском 
језику потребно је да приложе доказ о знању српс-
ког језика. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Потребно је траже-
на документа приложити у оригиналу или оверене 
фотокопије (овера не сме бити старија од 6 месеци). 
Уверење о држављанству и о неосуђиваности не сме 
бити старије од 6 месеци. Уколико се, уместо дипло-
ме, прилаже уверење о стеченом образовању, оно 
не сме бити старије од 6 месеци. Неблаговремене, 
непотпуне пријаве, као и пријаве уз које су доставље-
не неоверене фотокопије потребних докумената, 
неће се узимати у разматрање. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе, лич-
но или телефоном: 026/4617-380.

ОШ „Др ЈОВАН ЦВИЈИЋ“
11300 Смедерево, Др Јована Цвијића 9

тел. 026/617-390

Наставник српског језика
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана 

УСЛОВИ: Кандидати за пријем у радни однос тре-
ба да испуњавају следеће услове прописане чла-
ном 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања: да поседују одговарајуће образо-
вање, прописано чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања и чланом 2 став 
1-6, чланом 3 став 1 тачка 1 подтачка а) и тач-
ка 3 подтачка 3) Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018); 
да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у члану 139 ст 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; да 
имају држављанство Републике Србије и да знају 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад, српски језик. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. Потпуном пријавом на конкурс сма-

тра се одштампан попуњен пријавни формулар за 
пријаву на конкурс, који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, уз који је приложена 
следећа документација: оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству (не старије 
од 6 месеци), оверена фотокопија дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању, оверена фото-
копија уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу (осим приправника 
и других лица која могу засновати радни однос 
без положеног одговарајућег испита), оригинал 
или оверену фотокопију уверења (не старије од 
6 месеци) полицијске управе 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; доказ о знању српског језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад, 
само за кандидате који нису одговарајуће обра-
зовање стекли на српском језику, радну биогра-
фију - пожељно. Уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способност за рад са децом и учени-
цима изабрани кандидат ће прибавити пре закљу-
чења уговора о раду. Приложена документација 
се не враћа. Пријаве слати на горенаведену адре-
су. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
путем телефона 026/617-390.

Наставник енглеског језика
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати за пријем у радни однос тре-
ба да испуњавају следеће услове прописане чланом 
139 Закона о основама система образовања и вас-
питања: да поседују одговарајуће образовање, про-
писано чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и чланом 2 став 1-6, чланом 3 
став 1 тачка 1 подтачка а) и тачка 3 подтачка 3) Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Службе-
ни гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 
13/2018); да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у члану 139 ст 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; да 
имају држављанство Републике Србије и да знају 
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад, 
српски језик. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Потпуном пријавом на конкурс сматра се одштам-
пан попуњен пријавни формулар за пријаву на кон-
курс који се налази на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, уз који је приложена следећа документа-
ција: оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству (не старије од 6 месеци), овере-
на фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, оверена фотокопија уверења о поло-
женом стручном испиту, односно испиту за лиценцу 
(осим приправника и других лица која могу заснова-
ти радни однос без положеног одговарајућег испи-
та), 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 

давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
доказ о знању српског језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад, само за кандидате који 
нису одговарајуће образовање стекли на српском 
језику, радну биографију-пожељно. Уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способност за рад 
са децом и ученицима изабрани кандидат ће при-
бавити пре закључења уговора о раду. Приложена 
документација се не враћа. Пријаве треба слати на 
горенаведену адресу. Ближе информације о конкур-
су могу се добити путем телефона: 026/617-390.

Наставник немачког језика
са 50% радног времена, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана 

УСЛОВИ: Кандидати за пријем у радни однос тре-
ба да испуњавају следеће услове прописане чла-
ном 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања: да поседују одговарајуће образовање, 
прописано чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања и чланом 2 став 1-6, чла-
ном 3 став 1 тачка 1 подтачка а) и тачка 3 подтач-
ка 3) Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Службени гласник РС-Просветни гласник” бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017 и 13/2018); да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у члану 139 ст 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да имају држављанство Републике Србије и 
да знају језик на ком се остварује образовно-вас-
питни рад, српски језик. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. Потпуном пријавом на конкурс сма-
тра се одштампан попуњен пријавни формулар 
за пријаву на конкурс који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, уз који је приложена сле-
дећа документација: оригинал или оверена фото-
копија уверења о држављанству (не старије од 6 
месеци), оверена фотокопија дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, оверена фотокопија 
уверења о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу (осим приправника и других 
лица која могу засновати радни однос без положе-
ног одговарајућег испита), оригинал или оверена 
фотокопија уверења (не старије од 6 месеци) поли-
цијске управе да лице није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; доказ о 
знању српског језика на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад, само за кандидате који нису 
одговарајуће образовање стекли на српском јези-
ку, радну биографију - пожељно. Уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способност за рад 
са децом и ученицима изабрани кандидат ће при-
бавити пре закључења уговора о раду. Приложена 
документација се не враћа. Пријаве слати на горе-
наведену адресу. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити путем телефона: 026/617-390.

Наука и образовање
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СОМБОР

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ СОМБОР

25000 Сомбор, Подгоричка 4
тел. 025/22-030

Поништава се оглас објављен у публикацији 
„Послови“ број 818, од 27.02.2019. године, 
за радно место: доцент за ужу научну област 
Информатика са методиком наставе, на 
одређено време на период од 5 година.

ОСНОВНА ШКОЛА
„22. ОКТОБАР“

25272 Бачки Моноштор, Ивана Г. Ковачића 32
тел./факс: 025/807-530

e-mail: os22oktobar@mts.rs

Наставник биологије
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, за 
70% норме

УСЛОВИ: VII/1 стручне спреме; професор биоло-
гије; дипломирани молекуларни биолог и физиолог; 
дипломирани биолог; дипломирани биолог - мас-
тер, дипломирани биолог заштите животне сре-
дине; мастер биолог, мастер професор биологије; 
дипломирани професор биологије - мастер. Лица 
која су стекла академско звање мастер морају има-
ти образовање на студијама другог степена (мас-
тер 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 нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука 
(кандидат треба да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета); на основ-
ним студијама у трајању најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Кандидати који се 
пријављују на конкурс морају да знају језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да приложе сле-
дећу документацију: попуњен и одштампан 
пријавни формулар (налази се на званичној 
интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја - део „Ново“ на сајту); 
кратку биографију; оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми; доказ о поседовању 
образовања из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина, односно доказ да су у току 
студија положили испите из педагогије и психоло-
гије или стручни испит, односно испит за лицен-
цу; доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима - подноси се пре закључења уговора о раду; 
уверење о држављанству (оригинал или овере-
ну фотокопију), не старије од 6 месеци; извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију); уверење о неосуђиваности - прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примања или 
давања 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 канди-
дата није утврђено дискриминаторно понашање; 
лекарско уверење (прилаже кандидат који буде 

изабран по конкурсу, пре закључења уговора о 
раду); доказ о знању језика на коме се остварује 
образовно-васитни рад је диплома која садржи 
податке о језику студија или друга исправа коју је 
издала високошколска установа. Предата конкур-
сна документација се не враћа. Пријаве слати на 
горенаведену адресу. Конкурс спроводи Конкур-
сна комисија коју именује директор школе. Кан-
дидати који су изабрани у ужи избор у року од 8 
дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима које врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријавни 
формулар са документацијом слати препоруче-
ном поштом или доставити лично у секретаријат 
школе, у затвореној коверти, са назнаком „За кон-
курсну комисију“, на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
25250 Оџаци, Васе Пелагића 60

тел. 025/5742-361

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из 
члана 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања, и то: а) да има одговарајуће образо-
вање, предвиђено Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи, радно место - наставник матема-
тике; б) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; в) да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мања мита или давања мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; г) да има држављан-
ство Републике Србије; д) да зна српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријавни формулар, који се преузима са интернет 
странице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, кандидати достављају потребну 
документацију у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса и то: диплому о стеченом одгова-
рајућем образовању, уверење о држављанству не 
старије од 6 месеци, уверење о неосуђиваности не 
старије од 6 месеци, личну биографију - CV. Сви 
докази се подносе у оригиналу или овереној фото-
копији. Непутпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити узете у разматрање. Пријаве са доказима о 
испуњености услова конкурса се предају непосред-
но у секретаријату школе, сваког радног дана од 
07.00 до 14.00 часова или поштом на горенаведену 
адресу. Пријаве се предају у затвореној коверти, са 
назнаком „За конкурс за пријем у радни однос на 
радно место наставник математике”.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ГИМНАЗИЈА „САВА ШУМАНОВИЋ“
22240 Шид, Лазе Костића 2

тел. 022/2715-520

Секретар
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено 
лице које поред општих услова прописаних Законом 
о раду испуњава и посебне услове прописане чла-
ном 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања, и то ако: 1) има одговарајуће образо-

вање: високо образовање на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), из 
области правних наука; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године, из области правних наука, 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) има држављан-
ство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. Додат-
на знања испити и радно искуство: дозвола за рад 
секретара (лиценца за секретара) или положен 
стручни испит за секретара, правосудни или струч-
ни испит за запослене у органима државне управе 
или државни стручни испит (осим за приправнике 
и лица са стеченим радним стажом која су с њима 
изједначена у погледу радноправног положаја). 
Докази о испуњавању услова: диплома о стеченом 
одговарајућем образовању, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци), уверење о неосуђиваности (не старије од 6 
месеци), лична биографија (CV), сви докази се при-
лажу у оригиналу или овереној фотокопији. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је осам дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Лице задужено за давање обавештења 
о јавном конкурсу: Татјана Ступкин, 022/2715-520. 
Адреса на коју се подносе пријаве: Гимназија „Сава 
Шумановић“, Лазе Костића 2, 22240 Шид. Пријаве 
се подносе у затвореној коверти, са назнаком: „Кон-
курс за пријем у радни однос“. Конкурс за пријем у 
радни однос спроводи конкурсна комисија коју ће 
директор именовати посебним решењем. Кандида-
ти који буду изабрани у ужи избор биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима. Кандидат који буде изабран, пре закљу-
чења уговора о раду доставља уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способност за рад са децом 
и ученицима. Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које 
нису предложени сви тражени докази, биће одбаче-
не закључком конкурсне комисије.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„РАДОСТ“

22304 Нови Бановци, Кабларска бб
тел. 022/340-983

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидати за избор директора треба да 
испуњавају услове прописане чл. 139 и 140 Закона: 
1) да имају одговарајуће образовање и то: одгова-
рајуће високо образовање на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: на 
студијама другог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
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односно стручне области или области педагошких 
наука; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године, за 
васпитача или стручног сарадника; 2) дозвола за рад 
васпитача или стручног сарадника; 3) обука и поло-
жен испит за директора установе; 4) најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; 5) да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом; 6) да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њих није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 7) држављанство Републике 
Србије; 8) да знају српски језик и језик на коме се ост-
варује васпитно-образовни рад. Дужност директора 
установе може да обавља и васпитач које уз испуње-
ност услова из чл. 139 Закона има одговарајуће обра-
зовање из чл. 140 став 3 Закона, високо образовање 
на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне сту-
дије) у трајању од три године или више образовање, 
дозволу за рад васпитача или стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора установе и нај-
мање десет година рада у предшколској установи на 
пословима васпитања и образовања након стеченог 
одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
приложе: оригинал или оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених, оригинал или оверену 
фотокопију решења о држављанству (не старије 
од шест месеци), доказ о знању српског језика, 
уколико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику (уверење високошколске установе 
да зна српски језик као језик на којем се остварује 
васпитно-образовни рад); извод из казнене евиден-
ције надлежне полицијске управе да кандидат није 
осуђиван за дела из чл. 139 став 1 тач 3 Закона (не 
старије од шест месеци), уверење основног и вишег 
суда да против кандидата није покренута истрага, 
нити је подигнута оптужница, односно да није покре-
нут кривични поступак (не старије од шест месеци), 
уверење надлежног привредног суда да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за привред-
ни преступ у вршењу раније дужности (не старије 
од шест месеци), оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, оригинал или оверену фото-
копију уверења о положеном испиту за лиценцу или 
стручном испиту, уверење о положеном испиту за 
директора (пријава која не садржи уверење о поло-
женом испиту за директора установе неће се сма-
трати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у 
обавези да у законском року положи испит за дирек-
тора), оригинал или оверену фотокопију доказа о 
резултатима стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај просветног саветника) ако кан-
дидат поседује, оригинал или оверену фотокопију 
доказа о резултатима стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања (само за 
кандидате на конкурсу који су претходно обављали 
дужност директора установе), доказ о радном стажу 
у установи на пословима васпитања и образовања 
након стеченог одговарајућег образовања; лекар-
ско уверење (овај доказ подноси изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду); биографију са 
кратким прегледом кретања у служби и предлогом 
програма рада директора установе. Рок за подно-
шење пријава је 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве се достављају лично, 
радним данима од 8.00 до 15.00 часова, у секрета-
ријату установе или поштом на адресу установе: ПУ 
„Радост” Нови Бановци, Кабларска бб, са назнаком 
„Конкурс за директора”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР КОЧИЋ“

22320 Инђија, Цара Душана 9
тел. 022/555-895

Педагог
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове про-
писане чл. 139 и 140 Закона о основама система 
обраовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 88/17, 27/18, 10/19, даље: Закон), и то: 1) да има 
одговарајуће образовање, у складу са чланом 140 
Закона и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС - Просветни глас-
ник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/18.), и то: професор педагогије, дипломи-
рани педагог - општи смер или смер школске педа-
гогије, дипломирани школски педагог - психолог, 
дипломирани педагог, - мастер педагог, дипломира-
ни педагог - мастер; 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом доставља школи. Уз пријавни форму-
лар кандидат доставља: краћу биографију са адре-
сом и контакт телефоном; оригинал или оверену 
копију дипломе о стеченој стручној спреми; ориги-
нал или оверену копију уверења о држављанству 
Републике Србије; оригинал или оверену копију 
извода из матичне књиге рођених; доказ о неос-
уђиваности (извод из казнене евиденције); доказ 
о познавању српског језика, на коме се остварује 
образовно-васпитни рад, осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на српском језику. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ност за рад са ученицима - лекарско уверење дос-
тавља изабрани кандидат пре закључивања уго-
вора о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са 
потребном документацијом предати у секретаријату 
школе или послати поштом на адресу: ОШ „Петар 
Кочић“ Инђија, Цара Душана 9.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР КОЧИЋ”

22320 Инђија, Цара Душана 9
тел. 022/555-895

Спремачица
на одређено време преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове про-
писане чланом 139 Закона о основама система 
обраовања и васпитања (“Службени гласник РС” бр. 
88/17, 27/18), и мора: 1) да има одговарајуће обра-
зовање за спремачицу, прописано чланом 40 Пра-
вилника о организацији и систематизацији послова 
у ОШ „Петар Кочић“ Инђија (дел. бр. 277/20, 3.2018, 
958/2/13.9.2018.) - основно образовање; 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правнос-

нажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом доставља школи. Уз пријавни 
формулар кандидат доставља: краћу биографију 
са адресом и контакт телефоном, оригинал или 
оверену копију сведочанства о завршеној основ-
ној школи; оригинал или оверену копију уверења 
о држављанству Републике Србије, оригинал или 
оверену копију извода из матичне књиге рођених, 
доказ о неосуђиваности (извод из казнене евиден-
ције), доказ о познавању српског језика, на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на српском 
језику). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом - ученицима, лекарско 
уверење доставља изабрани кандидат пре закљу-
чивања уговора о раду. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве се неће разматрати. 
Пријаве са потребном документацијом предати у 
секретаријат школе или послати поштом на адресу: 
ОШ „Петар Кочић“ Инђија, Цара Душана 9.

СУБОТИЦА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

 У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Наставник у звање доцента за 
ужу научну област Финансије и 

рачуноводство
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор еко-
номских наука, са докторском дисертацијом из уже 
научне области Финансије и рачуноводство. Поред 
наведених услова, кандидати треба да испуне и дру-
ге услове прописане одредбама Закона о високом 
образовању („Сл. гласник РС” 88/17), Статута Уни-
верзитета у Новом Саду бр. 01-198/1 од 08.03.2018. 
године, Статута Економског факултета у Суботици 
бр. 01-1812 од 31.05.2018. године, Правилника о 
ближим мимималним условима за избор у звања 
наставника на Универзитету у Новом Саду од 
03.03.2016. године (измене и допуне од 08.09.2016. 
године, 22.09.2016. године, 01.12.2016. године, 
08.03.2018. године и 09.10.2018. године) и Правил-
ника о избору наставника и сарадника Економског 
факултета у Суботици бр. 01-3503 од 15.11.2018. 
године.

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: образац - подаци о 
кандидату пријављеном на конкурс за избор у звање 
наставника Универзитета (2. одељак реферата о 
пријављеним кандидатима), у штампаној форми и у 
електронској форми на CD-у (образац и упутство су 
доступни на сајту Универзитета у Новом Саду www.
uns.ac.rs), биографију, фотокопију личне карте (у 
случају чиповане личне карте потребно је доставити 
очитану личну карту), оверене фотокопије диплома, 
списак радова и саме радове, потврду о томе да 
лице није правоснажном пресудом осуђено за кри-
вично дело против полне слободе, фалсификовања 

Наука и образовање
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исправе које издаје високошколска установа или 
примања мита у обављању послова у високошкол-
ској установи, као и све остале доказе који упућују 
на испуњеност услова предвиђених Законом, Стату-
том Универзитета, Статутом Факултета и Правил-
ницима Универзитета и Факултета. Непотпуне и 
неблаговремено достављене пријаве неће бити раз-
матране. Факултет неће враћати примљену конкур-
сну документацију кандидатима. Пријаве кандидата 
са прилозима подносе се Економском факултету у 
Суботици, Сегедински пут 9-11, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса.

ШАБАЦ

ОШ „ВОЈВОДА СТЕПА“
15305 Липолист, Карађорђева 1

тел. 015/274-788
e-mail: osvojvodastepa@gmail.com

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе, поред 
одговарајућег образовања из члана 140 став 1 и 2 
(изузетно и става 3) Закона, треба да испуњава и 
друге услове у складу са чл. 139 став 1 истог Зако-
на, услове из чл. 122 Закона, које (као документа-
цију) доставља уз пријаву на конкурс и то: 1) да 
има одговарајуће образовање из члана 140 став 1 
и 2 (изузетно и став 3) Закона; 2) да има дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадника; 
3) да има обуку и положен испит за директора шко-
ле (изабрани кандидат који нема положен испит за 
директора дужан је да у року до 2 године од дана 
ступања на дужност положи наведени испит); 4) 
да има најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања; 5) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 6) да није правноснажном пресудом 
осуђиван за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и да за њега није, у складу са законом 
утврђено, дискриминаторно понашање што оне-
могућава рад у образовању (члан 139 став 1 тач-
ка 3) Закона; 7) да има држављанство Републике 
Србије; 8) да зна српски језик и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Докази о испуњености услова: овере-
на фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, у складу са одредбом чл. 140 став 1 и 2 
Закона; доказ о поседовању дозволе за рад, однос-
но положен стручни испит за рад наставника, вас-
питача и стручног сарадника - оверена фотокопија 
документа; доказ о поседовању обуке и положеног 
испита за директора (уколико га поседује) а изабра-
ни директор који нема положен испит за директора 
дужан је да га положи у року до две године од дана 
ступања на дужност - оверена фотокопија докумен-
та; доказ о радном стажу у установи од најмање 
8 година на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања - ориги-
нал или оверена копија; доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење, не старије од 6 месеци или 
оверена фотокопија истог), уверење да кандидат 
није осуђиван, у складу са одредбом члана 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања - оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од 6 месеци; уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци, или ове-
рена фотокопија истог), доказ о познавању српског 
језика и језика на којем се остварује образовно-вас-

питни рад прилаже кандидат који није стекао обра-
зовање на српском језику, тако што подноси доказ 
да је положио испит из српског језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе; доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора у раду кан-
дидата (извештај просветног саветника (уколико га 
поседује) - оригинал или оверена фотокопија; доказ 
о резултатима стручно-педагошког надзора школе 
и оцену спољашњег вредновања за кандидата на 
конкурсу који је претходно обављао дужност дирек-
тора школе (оригинал или оверену фотокопију 
докумената), сходно члану 123 став 15 Закона; био-
графију са прегледом радне биографије и предлог 
програма рада школе. Рок за пријављивање кан-
дидата је 15 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови”. Пријаве са документацијом 
се достављају на горенаведену адресу или лично у 
секретаријат школе. О резултатима конкурса канди-
дати ће бити обавештени у року од 8 дана од дана 
пријема решења о именовању директора школе од 
стране министра просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије.

УЖИЦЕ

ОСНОВНА ШКОЛА “НАДА МАТИЋ”
31000 Ужице, Хаџи Мелентијева бб

тел. 031/517-589

Наставник математике
за рад у ИО Гостиници 

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним законом 
и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) није осуђивано правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) има држављан-
ство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. Усло-
ви из овог става доказују се приликом пријема у 
радни однос и проверавају се у току рада. Докази 
о испуњености ових услова саставни су део прија-
ве на конкурс, осим доказа из тачке 2) који се при-
бавља пре закључења уговора о раду. Наставник, 
васпитач и стручни сарадник може да буде лице 
које је стекло одговарајуће високо образовање: 
1) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: 1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; 2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне,мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Лице из тачке 1) подтачка 
(2) овог става мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар који се може 
пронаћи на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са попуњеним и 
одштампаним формуларом достављају школи. Уз 
пријавни формулар доставља се следећа докумен-
тација којом се доказује испуњеност прописаних 
услова: диплома о стеченом одговарајућем образо-
вању (кандидати који имају стечену диплому другог 

степена достављају и диплому са основних академ-
ских студија); извод из матичне књиге рођених; уве-
рење о држављанству (не старије од шест месеци); 
уверење о неосуђиваности (не старије од шест месе-
ци); личну биографију (CV). Доказ о здравственој 
способности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) подноси изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Сви документи морају да буду 
оригинални или оверене копије. Пријаве на конкурс 
се могу поднети у року од 10 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Кандидати који уђу у ужи избор 
биће упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих тестова. Одлуку о избору кандидата 
донеће конкурсна комисија након што добије резул-
тате психолошке процене кандидата, у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Пријаве са доказима о испуњености услова предају 
се непосредно у секретаријату школе или поштом 
на адресу: ОШ „Нада Матић“ Ужице, Хаџи Мелен-
тијева бб, са назнаком „Конкурс за пријем у радни 
однос наставника математике“. Оглас за пријем у 
радни однос на основу ове одлуке се објављује у 
периодичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЕМИЛИЈА ОСТОЈИЋ“

31210 Пожега, Књаза Милоша 26
тел. 031/3816-538

Наставник шпанског језика
са 44% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана 

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 
139 и 140 Закона: 1) да има одговарајуће образо-
вање у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи (“Сл. гласник РС- Просветни глас-
ник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,10/2016, 11/2016, 
2/2017 и 3/2017): 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидат треба да дос-
тави: 1) кратку биографију или CV; 2) оверен пре-
пис/фотокопију дипломе о стеченом високом обра-
зовању; 3) уверење о држављанству, не старије од 
6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); 4) 
уверење о неосуђиваности; 5) лекарско уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (доказ подноси кандидат 
пре закључења уговора о раду). Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију, у овереној копији, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају установи. 
Пријаве и приложена документација се не враћају. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Молбе слати на горенаведену адресу.

Наука и образовање
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА У УЖИЦУ
31000 Ужице, Немањина 148

тел. 031/3512-694, 031/3500-531

Наставник предметне наставе - 
српског језика и књижевности

са 70% радног времена, на одређено 
време, ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана 

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: професор српс-
ког језика и књижевности, дипломирани филолог за 
српски језик и књижевност, мастер професор језика и 
књижевности (студијски програми: Српски језик; срп-
ски језик и књижевност; српска књижевност; српска 
књижевност и језик, Српска књижевност и језик са 
општом књижевношћу; српска филологија; српски 
језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски 
језик и Српски језик и компаритивна књижевност), 
мастер професор књижевности и језика (србиста) и 
други у складу са Правиликом. Кандидат треба: 1) да 
је стекао одговарајуће високо образовање у складу са 
чланом 140 Закона основама система обаразовања и 
васпитања: на студијама другог степена (мастер ака-
демске 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 интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука, при чему ово лице мора 
да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. 
године. Кандидат треба да испуњава услове у погле-
ду врсте стручне спреме предвиђене Правиликом о 
степену и врсти образовања наставника из опште-
образовних предмета, стручних сарадника и васпита-
ча у стручним школама („Сл. гл. РС“, бр. 8/15, 11/16, 
13/16 и 2/17); 1а) обавезно образовање кандидата из 
тачке 1) 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 6 бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова; 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примања мита или давања мита, за кривична 
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 дискрими-
нитарно понашање. 4) да је држављанин Републике 
Србије; 5) да зна српски језик. Уз пријаву приложити 
доказе: диплому о стеченом образовању (оверена 
фотокопија), доказ о испуњености услова из тачке 1а 
(оверена фолтокопија), доказ о неосуђиваности, уве-
рење о држављанству (оверена фотокопија). Доказ 
о испуњености услова из тачке 2 подноси кандидат 
који буде изабран, пре закључења уговора о раду. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови“. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом, достављају секретару школе 
или на адресу школе: Медицинска школа, Немањина 
148, Ужице. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће разматрати. Контакт телефони: 031/3512-694 - 
централа, 031/3500-531 - секретар школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР ЛЕКОВИЋ“

31210 Пожега, Петра Лековића 1
тел. 031/811-176

Наставник шпанског језика
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, са 
66% радног времена 

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
из чл. 139 и 140 Закона: 1) да има одговарајуће 
образовање у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,10/2016, 
11/2016,2/2017 и 3/2017): 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном 
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 породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против праног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидати треба да 
доставе: 1) кратку биографију или CV; 2) оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченом високом 
образовању; 3) уверење о држављанству, не старије 
од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); 4) 
уверење о неосуђиваности; 5) лекарско уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (доказ подноси кандидат 
пре закључења уговора о раду). Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потреб-
ну документацију, у овереној копији, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају 
установи. Пријаве и приложена документација се не 
враћају. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Молбе слати на горенаведе-
ну адресу.

ВАЉЕВО

ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА
14000 Ваљево, Карађорђева 122

тел. 014/226-085

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће усло-
ве: 1) да има одговарајуће високо образовање сте-
чено на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије), по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године 
или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, према прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005; 2) да 
испуњава услове прописане Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник - Просветни 
гласник РС“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
2/2017 и 3/2017 ); 3) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 4) да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 

за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање мита или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 5) да има држављанство 
Републике Србије; 6) да зна српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад. Кан-
дидати треба да доставе: 1) пријаву на конкурс са 
основним биографским подацима (својеручно пот-
писану); 2) одштампан и попуњен пријавни форму-
лар преузет са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја РС, 
у делу “Ново на сајту”, на адреси: http://www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc; 3) оверену фотокопију дипломе 
или уверења о дипломирању; 4) оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству; 5) ори-
гинал или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених; 6) извод из казнене евиденције као 
доказ о неосуђиваности за горе наведена кривич-
на дела и да није утврђено дискриминаторно пона-
шање, које издаје надлежна полицијска управа (не 
старије од 6 месеци); 7) доказ о познавању језика 
на ком се остварује образовно-васпитни рад под-
носи кандидат који није стекао диплому на српском 
језику, а доказ треба да буде издат од стране висо-
кошколске установе надлежне за издавање таквих 
докумената (оригинал или оверена фотокопија). 
Фотокопије које се подносе морају бити оверене од 
стране надлежног органа, у супротном неће се узе-
ти у разматрање, као ни непотпуне и неблаговре-
мене пријаве. Кандидати који уђу у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања. Кандидат који буде 
изабран пре закључења уговора о раду доставља 
уверење о здравственој способности, не старије од 
шест месеци. Пријаве са потребном документацијом 
доставити лично или поштом, на горе наведену 
адресу школе, са назнаком “Пријава на конкурс”. 

ВРАЊЕ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧЈА РАДОСТ“

17540 Босилеград, Иве Лоле Рибара бб
e-mail: decjaradostbosilegrad@gmail.com

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Директор предшколске утанове може 
да буде лице које има одговарајуће образовање 
из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник 
Републике Србије“, број 88/2017 и 27/2018), за 
васпитача или стручног сарадника, дозволу за рад 
наставника васпитача и стручног сарадника, обуку 
и положен испит за директора установе и најмање 
8 година рада у предшколској установи на посло-
вима васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања на студијама другог степена (мастер, 
академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије), као и на основу 
студија у трајању најмање 4 године , по прописи-
ма који уређују високо образовање до 10.09.2005. 
године; лице које има одговарајуће образовање из 
члана 140 став 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник Републи-
ке Србије“, бр. 88/2017 и 27/2018), за васпитача, 
дозволу за рад наставника, васпитача и стучног 
сарадника, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање десет година рада у предш-
колској установи на пословима васпитања и обра-
зовања након стеченог одговарајућег образовања 
или по пропису којим је уређено високо образо-
вање од 10.09.2005. године. Напомена: припрема 
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академског програма за обуку директора у предш-
колским установама је у току, те кандидат који 
буде изабран биће у обавези да га савлада и поло-
жи. Поред наведеног, кандидат треба да испуња-
ва и следеће услове: да има држављанство Репу-
блике Србије; зна српски језики и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање. 

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс подносе се у року од 
15 дана од дана објављивања. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Кандидати 
уз пријаву на конкурс достављају: пријаву са био-
графским подацима; оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми; оверене фотокопије 
доказа о положеном, односно признатом испиту 
за лиценцу (уверење о лиценци, односно уверење 
о положеном стручном испиту); потврду о радном 
стажу у области образовања и васпитања; уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци); лекарско 
уверење доставља се када Управни одбор установе 
донесе одлуку о избору кандидата; уверење о нео-
суђиваности прибавља Установа по службеној дуж-
ности. Потребну документацију са пријавом слати 
на горенаведену адресу. 

ВРШАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
26300 Вршац, Дворска 17-19

тел. 013/831-701

Спремачица
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће 
услове: 1) да имају одговарајуће образовање: 
основно образовање, I степен стручне спреме; 
2) да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да имају држављанство Републике 
Србије; 5) да знају српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Докази о испуњености услова из става 
1 тачке 1), 3)-5) саставни су део пријаве на кон-
курс. Доказ из става 1 тачка 2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Доказ о знању језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад је 
доказ о одговарајућем образовању (оригинал или 
оверена фотокопија). Доказ о положеном испиту 
из језика на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад прилаже се уз конкурсну документацију у 
оригиналу или овереној фотокопији. Уз пријаву 
(са сајта Министарства просвете) на конкурс кан-
дидати треба да приложе и: краћу биографију, 
диплому о стеченој стручној спреми (оригинал 

или оверена фотокопија), документ о одгова-
рајућем образовању у оригиналу или овереној 
фотокопији; уверење о држављанству (издато 
у последњих 6 месеци), у оригиналу или овере-
ној фотокопији; извод из матичне књиге рође-
них, у оригиналу или овереној фотокопији. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Пријаве се достављају на горенаведе-
ну адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе 
или на телефон: 013/831-701.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
26333 Павлиш, Жарка Зрењанина 79

тел. 013/2891-130

Наставник биологије
са 40% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, до повратка запослене 
са породиљског одсуства и одсуства 

ради неге детета

Наставник хемије
са 30% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, до повратка запослене 
са боловања, породиљског одсуства и 

одсуства ради неге детета

Наставник историје
са 35% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, до престанка дужности 

директора

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове 
прописане чл. 139 и 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 88/2017 и 27/2018 - даље: Закон) и важећим 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 
и 13/2018), и то: да има високо образовање сте-
чено на студијама другог степена - мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије, и то: (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 
(2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука, уз завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета, као и високо 
образовање стечено на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није утврђено дискриминатор-
но понашање, у смислу члана 139 став 1 тачка 3 
Закона; да има држављанство Републике Србије и 
да зна српски језик, на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат подноси пријаву у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса на пријавном 
формулару који се преузима са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, уз који се доставља потребна доку-
ментација, односно докази о испуњености услова 
за избор кандидата, и то: доказ о стеченом одгова-
рајућем образовању (оверена фотокопија дипло-
ме); доказ да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 
тачка 3) Закона и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (потврда, 
уверење или други документ); доказ да кандидат 
има држављанство Републике Србије (уверење, не 
старије од шест месеци); доказ о познавању срп-
ског језика, као језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад - доставља само кандидат који 
није стекао образовање на српском језику (потврда, 
уверење или други документ којим се доказује да је 
испит из српског језика положен по програму одго-
варајуће високошколске установе). Доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности (лекарско 
уверење) доставља само изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду. Осим наведеног, канди-
дати 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. По завршет-
ку конкурса примљена документација се не враћа 
кандидатима. Благовременом пријавом сматра се 
пријава која је поднета у року утврђеном у кон-
курсу, као и пријава која је предата препорученом 
поштом, у ком случају се као дан пријема рачуна дан 
када је пошта примила пошиљку, а када последњи 
дан за подношење пријаве пада у недељу или дане 
државног празника, рок за пријаву помера се за сле-
дећи радни дан, док се потпуном пријавом сматра 
пријава која у прилогу садржи документа којима 
кандидат доказује да испуњава услове за избор, у 
складу са Законом и овим конкурсом. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријава се може поднети у просторија-
ма школе или предати препорученом поштом, на 
адресу: ОШ „Ђура Јакшић“, Жарка Зрењанина 79, 
26333 Павлиш, са назнаком „За конкурсну коми-
сију“ и назначити за које радно место се конкурише. 
Информације о конкурсу могу се добити телефоном 
на број: 013/2891-130.

ХЕМИЈСКО-МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
26300 Вршац, Стеријина 113

тел/факс: 013/830-292
e-mail: sekretarijat@hms.edu.rs

Дипломирани психолог
са 20% норме у настави и 10% на 
пословима стручног сарадника - 

психолога, на одређено време ради 
замене запосленог преко 60 дана, 
односно замене запосленог који је 

изабран за директора

Наставник енглеског језика
са 50% норме, на одређено време ради 
замене одсутног запосленог преко 60 

дана

Наставник хемијске и медицинске 
групе предмета

на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: 1) да је кандидат држављанин Републике 
Србије, 2) да има одговарајуће образовање (пропи-
сану стручну спрему) према Правилнику о степену и 
врсти образовања наставника у средњим стручним 
школама за наведени наставни предмет и у складу 
са чланом 140 ст. 1 тачка 1 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и чланом 140 ст. 1 
тачка 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017); 
3) да није осуђиван правноснажном пресудом за 
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кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма (наведени доказ доставља кандидат који буде 
изабран по конкурсу, а пре потписивања уговора о 
раду); 5) да зна српски језик; 6) да поседује обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова и шест бодова праксе у установи у складу 
са Европским системом преноса бодова (члан 142 
ст. 1 Закона о основама система образовања и вас-
питања а које). У поступку одлучивања о избору 
по конкурсу, Комисија ће кандидате који уђу у ужи 
избор упутити на претходну психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима, коју ће 
вршити надлежна служба за запошљавање приме-
ном стандардизованих поступака, у складу са чл. 
154 ст. 5 Закона о основама система образовања и 
васпитања и члана 155 ст. 1 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Кандидат попуњава 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја Уз одштампани својеручно потписани пријавни 
формулар са назнаком да се конкурише за одређено 
радно место, школи се доставља и: оверена фото-
копија дипломе, уверење о држављанству, доказ о 
неосуђиваности кандидата (доставља се уз пријаву 
на конкурс), доказ да кандидат зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (српски језик) - 
диплома издата на српском језику или уверење да 
је исти полагао српски језик на факултету. Уколико 
кандидати достављају оверену фотокопију дипло-
ме као доказ о знању језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад, дужни су то да назначе у 
својој пријави. Кандидат је дужан, уколико не посе-
дује образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова, да 
исто стекне у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу. Кандидати који имају положен 
стручни испит или испит за лиценцу или који су има-
ли педагогију и психологију на факултету, дужни су 
да доставе доказ о томе. Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са ученици-
ма (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Конкурс је отворен 
8 дана од дана објављивања. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Својеручно потписане пријаве на конкурс слати на 
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”.

ЗАЈЕЧАР

ОШ „ХАЈДУК ВЕЉКО“
19000 Зајечар

Добривоја Радосављевића Бобија бб

Наставник географије
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове за 
пријем у радни однос прописане чланом 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/17 и 27/2018), и то да: 1) има 
одговарајуће високо образовање у складу са чла-
ном 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања и у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник РС” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016 2/2017 и 3/2017, 13/2018); под високим 
образовањем сматра се образовање које је стече-
но на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: (1) на студијима другог сте-
пена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; (2) сту-
дијама другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; или 
одговарајуће високо образовање на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; лице из тачке 1) подтачка 
(2) мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) да није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: одштам-
пан и попуњен пријавни формулар (налази се на 
сајту Министарства просвете), краћу биографију 
са адресом и контакт телефоном; оригинал или 
оверену фотокопију код јавног бележника дипло-
ме о стеченој стручној спреми; оригинал или ове-
рену фотокопију код јавног бележника уверења о 
држављанству Републике Србије; оригинал или 
оверену фотокопију код јавног бележника изво-
да из матичне књиге рођених; доказ о неосуђива-
ности за наведена кривична дела надлежне поли-
цијске управе. Доказ о познавању српског језика, 
као језика на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад, доставља кандидат који образовање није 
стекао на српском језику. Доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима (лекарско уверење) подноси се пре 
закључења уговора о раду. Пријаве на конкурс са 
потребним документима достављају се у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса на горенаве-
дену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЉУБИЦА РАДОСАВЉЕВИЋ НАДА“

19000 Зајечар, Ђердапска бб

Наставник разредне наставена
на одређено време до повратка 

директора са функције

Наставник математике
на одређено време до повратка 

одсутног запосленог, са 44,44% радног 
времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат тре-
ба да испуњава и услове у складу са чл. 139 и 140 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања, и то: да има одговарајуће образовање из 
члана 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/2018 
и 10/2019) и Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
11/16, 2/17, 3/17 и 13/18); да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министрства просвете, науке и техно-
лошког развоја, а потребну документацију заједно 
са одштампним пријаним формуларом достављају 
школи. Уз пријавни формулар кандидат треба да 
приложи: краћу биографију са адресом и контакт 
телефоном; доказ о стеченом одговарајућем обра-
зовању из члана члана 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/17, 27/2018 и 10/2019) и члана 2 став 1 тачка 1-7 
(за наставника разредне наставе), односно члана 
3 став 1 тачка 9 (за наставника математике), Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у ОШ („Службени гласник РС” 
- бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016 и 
2/2017) - оверена фотокопија дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању (кандидат који има висо-
ко образовање стечено на студијама другог степена 
доставља оверену копију дипломе другог степена и 
оверену копију дипломе основних академских сту-
дија); доказ да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела из члана 139 став 
1тачка 3 Закона и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (потврда, 
уверење или други документ издат од стране МУП-а 
РС, оригинал не старији од 6 месеци); доказ да кан-
дидат има држављанство Републике Србије (ори-
гинал уверења, не старији од шест месеци); доказ 
о познавању српског језика, као језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад - доставља само 
кандидат који није стекао образовање на српском 
језику (потврда, уверење или други документ којим 
се доказује да је испит из српског језика положен 
по програму одговарајуће високошколске установе, 
оригинал или оверена фотокопија); доказ да про-
тив кандидата није покренут кривични поступак за 
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона 
(оригинал уверења основног и вишег суда, не ста-
рије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(на обрасцу са трајном важношћу, фотокопија или 
оригинал). Лекарско уверење којим се потврђује да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима подноси се пре 
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закључења уговора о раду. Школа није у обавези 
да враћа конкурсну документацију. Благовременом 
пријавом на конкурс сматра се пријава која је непо-
средно предата школи пре истека рока утврђеног у 
конкурсу или је пре истека тог рока предата пошти 
у облику препоручене пошиљке. Ако последњи дан 
рока пада у недељу или на дан државног празника 
или у неки други дан кад школа не ради, рок исти-
че истеком првог наредног радног дана. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи све прило-
ге који се захтевају у конкурсу, у складу са Законом 
и подзаконским актима. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријава 
се може поднети у просторијама школе или преда-
ти препорученом поштом на горенаведену адресу, 
у затвореној коверти, са назнаком „За комисију за 
избор“. Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 
дана од дана објављивања. Информације о конкур-
су могу се добити непосредно у школи, а с обзиром 
да службени телефон није у функцији због рекон-
струкције школе.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
19000 Зајечар, Лењинова 1

Наставник математике
на одређено време до повратка 

одсутног запосленог, са 33,33% радног 
времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да 
испуњава и услове у складу са чл. 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања, и то: 
да има одговарајуће образовање из члана 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18) и Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“ бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18); 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 изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Минстарства просвете, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи. Уз пријавни фор-
мулар достављају и следећу документацију: краћу 
биографију, оверену копију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, кандидат који има восо-
ко образовање стечено на студијама другог степена 
доставља оверену копију дипломе другог степена и 
оверену копију дипломе основних академских сту-
дија, доказ да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 
тачка 3 Закона и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (потврда, 
уверење или други документ издат од стране МУП-а 
РС - оригинал не старији од 6 месеци); доказ да кан-
дидат има држављанство Републике Србије (ори-
гинал уверења, не старији од шест месеци); доказ 
о познавању српског језика, као језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад - доставља само 
кандидат који није стекао образовање на српском 
језику (потврда, уверење или други документ којим 
се доказује да је испит из српског језика положен 
по програму одговарајуће високошколске установе, 
оригинал или оверена фотокопија); доказ да про-
тив кандидата није покренут кривични поступак за 
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона 
(оригинал уверења основног и вишег суда, не ста-

рије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(на обрасцу са трајном важношћу, фотокопија или 
оригинал). Лекарско уверење којим се потврђује да 
кандидат има психичку, физичку здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима подноси се пре 
закључења уговора о раду. Школа није у обавези 
да враћа конкурсну документацију. Благовременом 
пријавом на конкурс сматра се пријава која је непо-
средно предата школи пре истека рока утврђеног у 
конкурсу или је пре истека тог рока предата пошти 
у облику препоручене пошиљке. Ако последњи дан 
рока пада у недељу или на дан државног празника, 
или у неки други дан кад школа не ради, рок исти-
че истеком првог наредног радног дана. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи све прилоге 
који се захтевају у конкурсу , у складу са Законом 
и подзаконским актима. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријава 
се може поднети у просторијама школе или преда-
ти препорученом поштом на горенаведену адресу, 
у затвореној коверти са назнаком: „За комисију за 
избор“. Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Информа-
ције о конкурсу могу се добити на број телефона: 
019/3400-517.

СРЕДЊА ШКОЛА
„БРАНИСЛАВ НУШИЋ“

18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5
тел. 018/830-525

Наставник француског језика
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова из Закона о раду 
за заснивање радног односа, кандидат мора да 
испуњава посебне услове прописане чл. 139 и 140 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник” бр. 88/17 и 27/18 - и др. зако-
ни и 10/19): 1) да има одговарајући степен и врсту 
стручне спреме сагласно чл. 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања и важећем Пра-
вилнику о врсти стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у гимназији 
и Правилнику о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама; 2) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да је држављанин Републике Србије, 
5) да зна српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију заједно са одштампаним формула-
ром доставља школи. Уз пријавни формулар канди-
дат доставља следећу документацију: доказ о струч-
ној спреми (оверена копија дипломе), уверење о 
држављанству, не старије од 6 месеци (оргинал или 
оверену копију), извод из матичне књиге рођених 
холограмом (оргинал или оверену копију), уверење 
о неосуђиваности не старије од 6 месеци. Уколико 
кандидат није стекао образовање на српском језику 
доставља доказ (уверење или потврду) да је поло-
жио испит из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе. Доказ о здравстве-
ној способности за рад са ученицима доставља се 
пре закључења уговора о раду. Пријаве на конкурс 

са потребном документацијом доставити поштом 
или лично на горенаведену адресу, са назнаком „За 
конкурс“, у року од 8 дана од објављивања конкурса 
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве конкурсна комисија неће разматрати. 

ЗРЕЊАНИН

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ДУЧИЋ“
23211 Клек, Васе Мискина 47

Васпитач
на одређено време ради замене, 

до повратка одсутне запослене са 
боловања

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије) и специјалистичке 
струковне студије по прописима који су уређивали 
високо образовање у периоду од 10. септембра 2005. 
године до 7. октобра 2017. године, на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, на студијама првог степена 
(основне струковне студије,основне академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије), студија-
ма у трајању од три године или више образовање 
васпитач, у складу са законом; да кандидат испуња-
ва услове из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Кандидат је дужан да уз 
попуњен пријавни формулар који се налази на сајту 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, достави: 1. диплому о одговарајућем образо-
вању 2. доказ о неосуђиваности -податке из казнене 
евиденције, од стране МУП-а (не старије од 6 месе-
ци) 3. уверење о држављанству РС (не старије од 6 
месеци), 4. извод из матичне књиге рођених (нови 
образац). Документа се достављају у оригиналу или 
овереној фотокопији. Изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду дужан је да достави лекарско 
уверење. Пријаве са документацијом доставити лич-
но или поштом на адресу установе, у року од 8 дана 
од дана објављивања огласа. Ближе информације о 
огласу могу се добити код секретара установе, тел. 
060/525-2118. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање.

Наука и образовање

Школа је знање,
посао је занат



ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”

Житиште
тел. 023/3822-225

Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана 

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Зако-
ном о раду, кандидат треба да испуњава и посебне 
услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и то: 1. има одговарајуће обра-
зовање - лице са стеченим одговарајућим високим 
образовањем на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; лице са стеченим одго-
варајућим високим образовањем на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године или вишим образовањем; 2. 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом; 3. да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три 

месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. држављанство Репу-
блике Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Кандида-
ти уз одштампан попуњени пријавни формулар 
треба да доставе: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању; уверење 
издато од МУП-а да лице није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-

ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; доказ о знању српског језика и јези-
ка на којем се остварује образовно-васпитни рад, 
кандидати треба да приложе уколико одговарајуће 
образовање нису стекли на српском језику (овере-
ну фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању на српском језику, а уколико образо-
вање није стечено на српском језику потврду одго-
варајуће високошколске установе да је кандидат 
положио испит из српског језика са методиком по 
програму те високошколске установе); уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или 
оверена копија); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена копија). Лекарско уверење 
да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом изабрани кандидат доставља 
пре закључења уговора о раду. Пријава на конкурс 
са комплетном документацијом доставља се лич-
но или поштом на адресу: Предшколска установа 
„Десанка Максимовић” Житиште, Иве Лоле Риба-
ра 4, 23210 Житиште, са назнаком „За конкурс”. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Ближа обавештења могу се доби-
ти на број телефона: 023/3822-225.

Наука и образовање
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Највећа понуда слободних послова на једном месту
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Развојна агенција Србије (РАС) расписала је Јавни позив за 
учешће у Програму пружања стандардизоване услуге менторинга 
секторима прерађивачке индустрије. Циљ је да се унапреди послов-
ни амбијент и пружи подршка несметаном развоју микро, малих и 
средњих предузећа која послују у оквиру сектора прерађивачке ин-
дустрије, груписана у четири области: индустрија машина и опреме, 
прехрамбена индустрија, дрвна и индустрија намештаја и индус-
трија гуме и пластике. Јавни позив је отворен до 19. априла, укупан 
буџет износи 3.900.000 динара, а крајњи рок за завршетак пружања 
стандардизоване услуге менторинга је 20. новембар 2019. године.

Процес менторинга одвија се по методологији Развојне аген-
ције Србије (РАС), развијеној у дугогодишњој сарадњи са Јапанском 
агенцијом за међународну сарадњу (ЈИЦА). Менторинг је бесплат-
на услуга, коју могу користити микро, мала и средња привредна 
друштва и предузетници (ММСПП), а заинтересовани корисници 
добијају свеобухватну подршку (у трајању од 25 до 50 сати), кроз 
индивидуални приступ у самој компанији. Власник и/или законски 
заступник привредног субјекта и ментор заједно проучавају акту-
елно пословање, разлоге тренутних проблема или сметње за даљи 
развој, најважније потенцијале за раст, те на основу констатованог 
стања ментор и корисник менторинг услуге развијају и спроводе ак-
циони план који има за циљ побољшање пословних резултата.

Право на учешће у програму имају ММСПП који испуњавају 
неколико услова: да су регистровани на територији Републике 
Србије пре априла 2016. године; да обављају делатност у оквиру 
једног од сектора прерађивачке индустрије груписане у четири 
области (индустрија машина и опреме, прехрамбена индустрија, 

дрвна и индустрија намештаја, индустрија гуме и пластике), да су 
измирили обавезе по основу пореза и доприноса и да су у већин-
ском приватном власништву.

До сада је око 2.000 корисника изразило задовољство услугом 
менторинга и оценило да им је та услуга помогла у пословању, а тре-
нутно је корисницима на располагању више од 50 акредитованих мен-
тора. Јавни позив, упутство и обрасци за пријаву доступни су на сајту 
РАС (ras.gov.rs), као и на интернет странама акредитованих развојних 
агенција (АРРА) и у штампаном облику у АРРА.

Делегација Националне службе за запошљавање, коју је 
предводио директор Зоран Мартиновић, боравила је у радној 
посети ЈУ Заводу за запошљавање Републике Српске.

Тема састанка била је размена искустава везаних за по-
средовање у запошљавању са циљем унапређења сарадње, 
као и реализација активних мера запошљавања кроз програ-
ме које подржавају локалне самоуправе.

„Ово је наставак једне успешне сарадње између нашег 
завода и Националне службе за запошљавање Републике Ср-
бије и прилика да разменимо мишљења и искуства“, рекао 
је у уводном обраћању директор ЈУ Завода за запошљавање 
Републике Српске Мирослав Вујичић.

Директор Националне службе за запошљавање Зоран 
Мартиновић истакао је да су радни сусрети добри показа-
тељи сарадње и да се на њима размењују искуства и добре 
праксе у запошљавању, као и да су обе службе посвећене 
креирању нових програма који су намењени како послода-
вцима, тако и незапосленим лицима.

Мартиновић је нагласио да у Србији влада велико интересо-
вање за активности и мере које спроводи Национална служба за 
запошљавање, те да ће у овој години бити издвојено око 45 ми-
лиона евра за различите програме додатног образовања, прек-
валификације, запошљавање приправника и самозапошљавање.

„Крајем 2018. године на евиденцији ЈУ ЗЗЗРС било је 95.000 
незапослених. Број незапослених се смањује, а значајан до-
принос том смањењу дале су мере које спроводи Завод. Само у 
току прошле године, Завод је обезбедио 17 милиона КМ, па је 
5.200 незапослених обухваћено програмима и мерама запоља-
вања“, рекао је Мирослав Вујичић.

Делегација Завода за запошљавање Републике Српске и деле-
гација Националне службе за запошљавање посетиле су фабрику 
текстила „Мраз“ и занатску радионицу „Ентеријер Перић“ на Палама.

„Мраз“ представља важно предузеће за локалну заједницу, јер 
је у овој фабрици запослено преко сто лица са евиденције Завода. 
Такође, и у радионици „Ентеријер Перић“ запослено је неколико 
радника захваљујући средствима програма „Заједно до посла“.

На састанку су најављене експертске посете између две служ-
бе, на којима ће се представници Завода за запошљавање Репу-
блике Српске детаљније информисати о процесима каријерног ин-
формисања, селекцији кандидата и психолошком тестирању.

НАСТАВАК УСПЕШНЕ САРАДЊЕ

БЕСПЛАТНА УСЛУГА МЕНТОРИНГА

С. Даниловић

Катарина Јовичин

Делегација Националне службе за запошљавање посетила 
 Завод за запошљавање Републике Српске

Јавни позив Развојне агенције Србије (РАС)
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Јелена Бајевић

К ако би се жене са инвалидитетом у нашој земљи подр-
жале у остваривању својих права и успоставили нови 
начини њиховог оснаживања кроз подршку, реализује 
се пројекат „Менторски програм за жене са инвалиди-

тетом у Србији“, у оквиру програма „Аутономија, глас, учешће 
особа са инвалидитетом“. Жене са инвалидитетом ће кроз овај 
пројекат добити практичне савете, охрабрење и подршку, али 
и повећати своје лично и професионално самопоуздање и осна-
жити се да доносе одлуке и постављају јасне циљеве за будућ-
ност. Пројекат траје до јуна 2019.

У оквиру програма као ментори ће радити жене које имају 
активистичко, професионално или лично искуство у унапређи-
вању положаја жена са инвалидитетом, а сам програм треба да 
обезбеди платформу за јачање њиховог гласа, учешћа и ауто-
номије за одлучивање у свим областима.

Током рада менторке ће са женама са инвалидитетом 
заједно осмишљавати и дефинисати улоге и одговорности, на-
чине подршке и комуникације и проналазити начине за конти-
нуирано унапређивање њиховог положаја у друштву.

У тексту „Менторство за жене са инвалидитетом – методо-
логија – принципи, улоге и одговорности“, Јањић, Бекер, Јовић 
– износи се да је истраживање о менторским програмима за 
жене са инвалидитетом показало да су такви програми ретки, 
недовољно развијени или недовољно видљиви на национал-
ном и међународном нивоу, иако је њихов значај велики.

Препознато је да су за жене ОСИ основне предности мен-
торства то што добијају практичне савете, охрабрење и подрш-
ку, уче из искустава других, али и повећавају своје друштвено, 
лично и професионално самопоуздање, оснажују се да доносе 
одлуке, развијају комуникацијске вештине и усмеравају на ут-
врђивање будућих циљева. Поред тога, и жене које су ментори 
имају много бенефита од таквог рада, који укључује побољ-
шање комуникације и личних вештина, развијање лидерских и 
менаџерских квалитета, повећање самопоуздања и мотивације, 
стицање признања, али и успостављање дугорочних односа. 

„Број заинтересованих кандидаткиња које су се пријавиле 
за менторски програм указује да су потребе жена са инвали-
дитетом за оваквом врстом подршке велике. Веома значајан 
део менторског програма су и активно учење и размена знања“, 
каже за „Послове“ Маријана Јовић, стручна сарадница на пројек-
ту „Менторски програм за жене са инвалидитетом у Србији“. Она додаје да је изузетно важно интересовање јавности и 

медија за овај програм, посебно за његову видљивост и оба-
вештеност о његовим добробитима. 

„Пажњу медија привукао је и наш улазак у ужи избор за 
Најдобру кампању у региону, чиме се тема положаја жена са 
инвалидитетом ставља у друштвени фокус. На тај начин ће се 
кроз ширење информација о пројекту утицати на већу сензи-
билисаност шире јавности о правима и положају жена са ин-
валидитетом. Такође, кроз позитивне примере жена са инва-
лидитетом које промовише, пројекат мења устаљено и веома 
распрострањено схватање о женама са инвалидитетом као па-
сивним корисницама помоћи и даје нову перспективу у којој 
оне могу (и треба) да буду у улози оних које имају шта да пруже 
и да допринесу друштву“, закључује Маријана Јовић.

Пројекат „Менторски програм за жене са инвалидитетом у 
Србији“ реализује се уз подршку UN Women у Србији, а у окви-
ру пројекта „Аутономија, глас, учешће особа са инвалидитетом“. 
Пројекат реализују организације FemPlatz, која ради у области 
заштите од дискриминације и остваривања права жена и девојчи-
ца из вишеструко маргинализованих група и реализује различита 
истраживања како би указале на проблеме са којима се жене суо-
чавају и Женска мировна група – Панчево, која већ 17 година ради 
на развијању и афирмисању културе мира, ненасиља и родне рав-
ноправности, кроз активирање, организовање и подржавање жена 
у промени традиционалних родних улога. 

ОСНАЖИВАЊЕ КРОЗ ПОДРШКУ
Менторски програм за жене са инвалидитетом у Србији

За жене ОСИ основне предности 
менторства су што добијају практичне 

савете, охрабрење и подршку, уче из 
искустава других, али и повећавају своје 

друштвено, лично и професионално 
самопоуздање

Менторке ће са женама са инвалидитетом 
заједно осмишљавати и дефинисати улоге

и одговорности, начине подршке 
и комуникације и проналазити начине 

за континуирано унапређивање њиховог 
положаја у друштву
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З нање је данас најдрагоценији ресурс, а његовом тран-
сформацијом обликује се боља будућност. О брзини и 
перспективи дигитализације, бројним предностима и 
изазовима које процес дигиталне трансформације доно-

си, разговарало се на јубиларној десетој конференцији Дан ин-
тернет домена Србије - ДИДС 2019, одржаној у хотелу „Метро-
пол“ у Београду. 

На стотине посетилаца, али и оних који су конференцију 
пратили преко интернета, могли су да се упознају са проце-
сом дигиталне трансформације која је у Србији почела. У првом 
делу конференције говорило се о дигиталној трансформацији 
у домену јавних сервиса и државе као највећег пружаоца тих 
услуга, у другом тема је била трансформација у привреди, на 
нивоу мултинационалних корпорација, али и у малим поро-
дичним предузећима, а у оквиру трећег дела говорило се о ин-
тернету какав до сада знамо и све масовнијој употреби нацио-
налних писама на глобалној мрежи.

Трансформација државних сервиса
Да ли је реално очекивати да ћемо у блиској будућности 

све послове за које нам је данас неопходно стајање у редовима 
и јако пуно папира моћи да завршимо онлајн – једно је од пи-
тања које је покренуло дискусију учесника првог панела.

„Централни регистар становништва биће полазна тачка, 
а касније ћемо и друге државне установе повезивати. Све то 

би требало да се заврши у наредних годину дана, а након тога 
идемо даље“, истакла је Светлана Јовановић, виша саветница 
при Кабинету председнице Владе Србије.

Незаобилазно питање било је и колико смо ми као поје-
динци спремни за ове промене. „Потребна је озбиљна промена 
свих нас. Примера ради, на порталу е-Управа већ око годину 
дана постоји могућност да само једним кликом затражите да 
вас држава обавести када вам нешто од докумената истиче. До 
сада је свега 155 људи то и затражило“, рекао је Душко Сивче-
вић из Министарства унутрашњих послова.

Дигитална трансформација у привреди 
и безбедност података 

Током другог панела посебна пажња посвећена је фирма-
ма са великим бројем запослених и које су окренуте великом 
броју корисника, али је било речи и о породичним фирмама. Ис-
такнуто је да дигитална трансформација има своје позитивне 
стране, али да је важно бити свестан и потенцијалних опаснос-
ти, па је неопходно позабавити се безбедношћу и заштитом. 

Употреба националних писама 
на глобалној мрежи

Леонид Тодоров, директор Удружења националних регис-
тара Азијско-пацифичког региона, на самом почетку запитао 
се да ли вишејезичност, која сада постоји и код нас, заиста под-
стиче повећање различитости на интернету? 

„Лингвистика је веома шаролика тема. Постоје језици који 
немају писмо и који се као такви не могу записати, па самим ти 
ни употребити на интернету. Са друге стране, постоје и земље 
у којима се користе писма која нису латиница и језици који 
имају изузетно велики број корисника, као на пример руски и 
кинески. Потребно је едуковати кориснике, а отварање просто-
ра за коришћење нових језика даје могућност избора“, објаснио 
је Тодоров.

Дејан Масликовић, помоћник министра у Министарству кул-
туре и информисања, истакао је значај очувања српског језика 
и ћириличког писма, а самим тим и очувања културног иден-
титета. 

„Дигитална трансформација је већ почела. Остаје да оно што 
нам је технологија омогућила и искористимо“, закључено је на 
јубиларној конференцији посвећеној дигитализацији.

ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА ЈЕ ПОЧЕЛА
Све на клик до 2030. године?

     
ОДРЖАНА ЕДУКАЦИЈА

„НА КЛИК ДО КУПЦА“ У СУБОТИЦИ
   РНИДС је организовао скуп са циљем да се предузетницима 
и другим заинтересованим посетиоцима из Суботице и околине 
приближи тема коришћења интернета у пословне сврхе и да се 
укаже на предности које интернет пружа привредницима.
   Више од 50 посетилаца могло је да чује правила доброг посло-
вног наступа на интернету, промоције производа и услуга, а 
говорило се и о безбедности, као важној компоненти успешног 
пословања на интернету. 
   На скупу је указано на чињеницу да је веб-сајт најдрагоценији 
интернет ресурс сваког предузећа и да оглашавање на интерне-
ту преузима примат у уделу буџета маркетиншких кампања. Го-
ворило се о основим механизмима привлачења купца, изградњи 
односа са купцем, али и каналима комуникације који у том про-
цесу треба да се користе.

Јелена Бајевић, Извор: РНИДС
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П рича о „Фитаки“ производима за 
хигијену и негу беба, деце и хи-
персензибилних особа, пре свега 
је лична прича Биљане Јовано-

вић, пошто је производњу почела након 
што је успешно решила проблем своје 
ћерке, којој је кад је имала једну годину 
констатован екцем (атопијски дермати-
тис). У почетку се са њим борила бројним 
кремама, мелемима и народним лекови-
ма, али неуспешно.

„Моји покушаји да победимо екцем 
наставили су се и у Атини, где смо се 
преселили. Кад ћерка још није имала ни 
две године, схватили смо да је атопијски 
дерматитис који ју је мучио настао услед 
употребе конвенционалних производа за 
негу и хигијену беба које смо користили. 
Један дивни грчки педијатар ми је рекао 
да елиминишем из употребе све сапуне 
и купке за бебе и децу које сам до тада 
користила и да девојчицу купам искљу-
чиво домаћим ручно прављеним сапу-
ном. Одмах смо видели резултате, екцем 
се драстично ублажио, но није се сасвим 
повукао. Тада нам је педијатар рекао да 

кожа и даље реагује екцемом јер дола-
зи у контакт са агресивним супстанца-
ма путем детерџената за веш, које се ни 
дуплим испирањем не могу уклонити. 
Одмах сам почела да користим бејби, еко 
и био детерџенте за прање веша, али се 
показало да потпуно природних сред-
става за прање веша нема и да средства 
која носе ознаке био, еко, хипоалергено, 
па чак и детерџенти који су намењени 
бебама, садрже иритабилне и токсичне 
супстанце које су екцем чиниле упор-
ним. Из тог разлога, у сарадњи са нашим 
атинским педијатром почела сам да пра-
вим прашак за веш, а касније и природну 
козметику за бебе и децу од природних 
уља и бутера. На тај начин сам успела 
не само да елиминишем атопијски дер-
матитис који је био дугогодишњи здрав-
ствени проблем моје ћерке, него сам про-
изводима из кућне мануфактуре врло 
брзо почела да помажем другим мама-
ма и бебама, деци, особама које су скло-
не алергијама, атопијском дерматитису, 
екцему, кожним проблемима и свима 
онима који су опредељени да живе без 

токсина“, готово у даху испричала нам је 
Биљана, која је у једном тренутку схва-
тила да производња природних препра-
та за негу и хигијену беба и деце може 
да буде њен посао, иако је по образовању 
академски сликар.

Каже да јој ни финансијска улагања 
за почетак производње нису била велико 
оптерећење: „С обзиром да сам дуги низ 
година развијала мануфактуру за про-
изводњу природне козметике и прашка 
за веш за сопствене потребе и већ има-
ла велики део потребне опреме, улагања 
нису била велика и односила су се, пре 
свега, на повећање капацитета произ-
водње. Све се развијало врло постепено 
и пажљиво, са идејом да бизнис расте 
полако и да сама финансирам сопствени 
напредак“.

Ипак, у једном тренутку постало је не-
опходно уложити већа средства у опрему. 
Тада је власница бренда „Фитаки“ конку-
рисала за програм подршке предузетни-
цима „Покрени се за посао“, невладине ор-
ганизације „Енека“ из Ниша. „Моја бизнис 
идеја, која је оријентисана на еколошко и 

СЛИКАРКА ПРОИЗВОДИ МЕЛЕМЕ
Предузетничка прича

Након што је открила производе биљног састава који су помогли да реши 
здравствени проблем своје ћерке, Биљана Јовановић из Београда почела 

je производњу истих производа под брендом „Фитаки“ (Fitaky). Њена 
бизнис идеја је на конкурсу „Покрени се за посао“ награђена бесповратним 

средствима за куповину опреме, што јој је омогућило повећање производних 
капацитета и развој нових артикала
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друштвено одговорно пословање, на овом 
конкурсу је награђена бесповратним сред-
ствима за куповину опреме, која ми је омо-
гућила повећање производних капацитета, 
развој нових производа и даљи раст и раз-
вој бренда“, каже саговорница „Послова“. У 
„Фитаки беј“ програму данас су природни 
прашак за веш, природни сапун, мелем за 
пеленско подручје, мелем у стику, уми-
рујућа крема, универзални вазелин, купка 
у праху, стик за уклањање флека.

„Фитаки“ осим Биљане нема стално за-
послене раднике, већ јој у пословању помажу 
чланови породице и особе ангажоване по уго-
вору о делу. То не значи да не би желела да 
запосли бар једну или две особе. „Када би по-

четници у пословању бар у прве две најкри-
тичније године пословања били подржани 
финансијски или ослобођени дела плаћања 
пореза и доприноса од стране државе, број 
успешних предузетница, а самим тим и стал-
но запослених, било би неупоредиво виши“, 
каже она. 

Име „Фитаки“ на грчком значи „биљ-
чица“ и Биљана ге је узела не само зато 
што добро звучи, већ пре свега зато што 
одражава природни састав производа. 
„Прича о Фитакију је сада само наша, 
београдска, немам сарадњу ни подршку 
неке грчке фирме, што би евентуално неко 
могао помислити. „Оријентисана сам на 
међусобну размену и подршку фирми 
са подручја Србије којима углавном уп-
рављају жене, са којима имам бескрај-
но лепу и драгоцену сарадњу“, истиче 
Биљана Јовановић, која се пре отварања 
фирме 15 година студиозно бавила еду-
кацијом и креирањем широког спектра 
препарата из домена природне козме-
тике и природних препарата за негу и 
хигијену, који су конципирани тако да, 
како наглашава, ни код најосетљивијих 
не могу да изазову алергијске реакције и 
дерматолошке проблеме.

„Данас сам врло сигурна у сваки сег-
мент производње којој сам се посветила 
и сматрам да је при покретању посла од 
пресудне важности да особа која га по-
креће има велику љубав и страст за оно 
што ради, али и да је експерт на тему која 
је предмет њеног самосталног пословног 
ангажовања“, каже Биљана, која „Фита-
ки“ препарате за сада највише пласира 
преко веб-шоп бренда, али и продајом у 
бољим продавницама здраве хране у Бе-
ограду, Новом Саду, Панчеву и Нишу. 

Славица Даниловић

     
СТИЦАЊЕ ЗНАЊА

   „Области у којима сам морала да стек-
нем додатна знања, неопходна за успе-
шан развој бизниса, јесу вођење посло-
вања предузећа, финансија, маркетинга 
и слично. Знање сам стицала како кроз 
бројне едукације, тако и кроз изузетну 
дугогодишњу менторску и консултант-
ску подршку Соње Дакић и уз драгоцене 
пословне савете Биљане Лазаревић, без 
којих би реализација моје пословне идеје 
била знатно тежа и неизвеснија“, истиче 
Биљана, додајући да успева да усклади 
свој приватни и пословни живот, мада се 
они врло често и преплићу.
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Фестивал „Кухиње света“

Мириси и укуси најбољих домаћих и светских кухиња испунили су Комбанк дворану 
у Београду. Фестивал „Кухиње света“ одржан је трећи пут и привукао је још већу 
пажњу посетилаца и медија, а представило се око 50 излагача из Србије и света

ИЗЛОЖБА ДОБРЕ ХРАНЕ

К валитетни домаћи производи, по-
пут различитих врста сирева, на-
маза од тартуфа, меда са најраз-
личитијим додацима, домаћих 

џемова, ракија и вина, здравих сокова, 
ређали су се на многобројним штандо-
вима на фестивалу. Посебну пажњу при-
вукли су органски и производи од пре-
пеличјих јаја. Сви савршено упаковани 
и оригинално дизајнирани, изгледали 
су попут својеврсне изложбе хране која 
мами да се проба. Осим хране било је из-
ложено и посуђе и друге занимљивости 
из области кулинарства. 

Поред домаћих малих произвођача 
посетиоци су могли да уживају у врхун-
ским мајсторијама кувара из различи-
тих крајева света. Пробала се баклава и 
традиционална пецива из турског града 
Газиантеп, као и националне кухиње Па-
кистана, Грчке, Египта, Шведске, Маке-
доније…

Трећи фестивал „Кухиње света“ отво-
рио је помоћник градоначелника Београ-

да Андреја Младеновић и подсетио да је 
у последње две године забележен двоци-
френ раст броја туриста и ноћења у Бео-
граду.

„Тога сигурно не би било без наше дивне 
добродошлице и сјајне кухиње коју нудимо 
гостима. Сигурно је да када наши драги гос-
ти оду из Београда или другог дела Србије, 
успомене су им везане за лепе пределе, сјајну 
храну и дивне људе које су овде упознали“, 
истакао је Младеновић. Он је изразио за-
довољство што су фестивал, поред великог 
броја суграђана, посетили и млади људи из 
средњих куварских и угоститељских школа.

Сви љубитељи добрих укуса имали су 
јединствену прилику да пробају занимљи-
ва јела и од самих произвођача сазнају све 
о начину израде и њиховом раду, а с обзи-
ром да је фестивал имао продајни карак-
тер, на једном месту могли су да се купе 
домаћи, квалитетни производи.

„Запажен наступ на фестивалу има-
ле су амбасаде, а посетиоци су имали 
прилику да уживају у специјалитетима 
карактеристичним за њихова поднебља. 
Свакако је ексклузива фестивала био 
посластичар Мехмет Озсимитичи, који 
је два дана правио фантастичну турску 
баклаву са пистаћима, коју су посетиоци 

могли и да пробају. Он је иначе један од 
најпознатијих посластичара у Турској и 
често гостује у најбољим светским ресто-
ранима. После Њујорка и Шангаја стигао 
је код нас у Београд“, каже Весна Петков, 
једна од организатора фестивала „Ку-
хиње света“ и додаје да су и произвођа-
чи из Србије били врло занимљиви, па је 
тако на манифестацији представљен мед 
са златом, врхунски чајеви са Старе пла-
нине или печени сир у сланини. 

Током два дана фестивала одржа-
не су и бројне радионице и предавања 
произвођача, стручњака за исхрану и 
фуд-блогера. Велико интересовање при-
вукла су предавања о производњи вина 
у Србији, најчешћим заблудама о шеће-
рима у исхрани и здравој исхрани, како 
спојити посао и задовољство, вези између 
хране и музике, као и представљање про-
теинских ароматичних сирева и ради-
оница удружења жена „Етно конац“, које 
су припремале аутентичне домаће про-
изводе тог краја.

Организатори за јесен најављују нови 
фестивал „Кухиње света“, са још богатијим 
и занимљивијим програмом. 

Јелена Бајевић

На фестивалу „Кухиње света“ пробала се баклава и 
традиционална пецива из турског града Газиантеп, 
као и националне кухиње Пакистана, Грчке, Египта, 

Шведске, Македоније и Србије

Сви савршено упаковани и 
оригинално дизајнирани 

изгледали су попут 
својеврсне изложбе хране 

која мами да се проба
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Јелена Бајевић

Славица Даниловић

Такмичење за најбољу женску предузетничку идеју - „За-
узми став, развијај идеју“, завршено је финалним надметањем 
20 тимова, од којих је пет најбољих добило новчане награде од 
400.000 до два милиона динара. Ово такмичење организова-
ли су Град Београд и Канцеларија за младе града Београда, 
у сарадњи са Кабинетом министра задуженог за иновације и 
технолошки развој, а укупан наградни фонд износио је пет ми-
лиона динара. На конкурс се пријавило више од 120 тимова, 
а после оцењивања њихових бизнис идеја од стране стручне 
комисије, до финала је стигло 20. Финалисти су прошли обуку 
за писање бизнис плана и презентацију идеје, а ментори су им 
били домаћи привредници. 

„У конкуренцији смо имали даме од 18 до 50 година, од 
доктора наука до студената. Ово је нови и један од многих 
пројеката Града Београда и Савета за запошљавање који су до 
сада покренути. Од 2014. године, када је за ове пројекте обез-
беђено 25 милиона динара, данас смо дошли до 300 милиона. 
Директна комуникација са нашим суграђанима управо нас је 
и довела до нових производа“, изјавио је градски већник Дра-
гомир Петронијевић. Он је најавио да ће у сарадњи са Кабине-
том министра задуженог за иновације и технолошки развој и 
Канцеларијом за младе града Београда до краја године бити 
организовано још једно такмичење за предузетнице, а среди-
ном године већ традиционално такмичење за све заинтересо-
ване предузетнике.

„Позивам даме да верују у себе и своје идеје и да зајед-
но са нама наставе да развијају креативну индустрију града 
Београда“, поручио је Петронијевић и захвалио на подршци 
Научно-технолошком парку, Кабинету министра задуженог за 
иновације и технолошки развој и приватним компанијама које 
су подржале овај пројекат. 

На отварању финалног такмичења, одржаног у Дорћол пла-
цу, присутнима су се обратили и чланови жирија, међу којима 
и ректорка Универзитета у Београду Иванка Поповић, која је 
поручила да је женско предузетништво недовољно искоришће-
ни ресурс наше земље. Директорка Научно-технолошког пар-
ка у Београду Гордана Даниловић Грковић истакла је да је та 
установа отворена за све идеје и сарадњу са предузетницама. 

Једини услови такмичења за најбољу предузетничку идеју 
били су да тим предводи жена и да идеја буде остварена у Бе-
ограду. Прво место освојио је тим „HerbElix“, са идејом за нову 
биљну формулацију за борбу против хеликобактерије. Побед-
нички тим предводила је Наташа Симин. Друго место је заузео 
„Извор сеоске хране“, треће место припало је тиму „Арт Лаб“, 
четврто „Астра“ тиму, а пето посластичарници „Шума“.

НАЈБОЉИМ ТИМОВИМА ПЕТ МИЛИОНА ДИНАРА

ПРЕВЕНЦИЈА - САВЕЗНИК У БОРБИ ПРОТИВ РАКА

Одржано такмичење за најбољу женску предузетничку идеју

Март - месец борбе против малигних болести

Број оболелих од малигних болести 
у свету је у порасту. Стручњаци пред-
виђају да ће током живота један од 
пет мушкараца и једна од шест жена 
оболети од рака, а један од осам мушка-
раца и једна од једанаест жена умрети 
од неког облика малигне болести. Ови 
подаци указују на то колико је превен-

тива важна као делотворан приступ у 
контроли малигних болести. 

Узроци повећања броја оболелих од рака 
су све већи број становника, продужен жи-
вотни век и стил живота модерног човека. На 
светском нивоу подаци говоре да су, према 
оболевању и умирању од рака, најучесталије 
локализације рак плућа, дојке и дебелог цре-
ва. У Србији годишње се у просеку открије 
око 36.000 нових случајева рака, док за го-
дину дана умре више од 20.000 људи. Међу 
мушкарцима предњаче рак плућа, дебелог 
црева и простате, а међу женама рак дојке, 
дебелог црева, плућа и грлића материце. Ср-
бија се међу 40 оцењиваних земаља Европе 
сврстава у групу земаља са средњим ризи-
ком оболевања и налази се на 12. месту, али 
и са високим ризиком умирања од малигних 
болести у Европи, па је на другом месту, од-
мах после Мађарске.

Значај превенције 
Превенција заузима кључно место у 

свим здравственим програмима, као изу-
зетно делотворан приступ у контроли ма-
лигних болести, а научна истраживања 

указују да око 30% свих смртних исхода од 
малигних болести настају као последица 
пушења дувана, прекомерне телесне тежи-
не, неправилне исхране, недовољне физич-
ке активности и конзумације алкохола, док 
се на више од 80% свих малигних болести 
може утицати модификовањем и елимина-
цијом ових фактора ризика. Конзумирање 
алкохола повећава ризик од настанка рака 
уста, ждрела, дојке, дебелог црева и јетре, а 
свака претерана изложеност сунчевој свет-
лости или вештачким изворима светлости, 
као што су соларијуми, повећава ризик од 
добијања свих врста рака коже. Сваки десе-
ти случај рака је последица неке инфекције. 

У Србији су 2013. године донети нацио-
нални програми за скрининг рака грлића 
материце, рака дојке и колоректалног рака, 
који би требало да значајно смање оболе-
вање и умирање од наведених локализа-
ција малигних тумора. 

Развијање здравих животних стило-
ва, мотивисање грађана за правовремено 
обраћање лекару и коришћење доступних 
ресурса здравственог система, кључни су 
савезници у успешној борби против рака.



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


