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ТЕМА БРОЈА - Представљамо вам први инклузивни хотел 
у Србији, у којем је 80 одсто запослених са неким видом 

инвалидитета. Посао су добили захваљујући својим 
квалификацијама и мотивацији, па ћете на овом месту добити 

врхунску услугу и другачије искуство
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УВОДНИК

БЕЗ ПРЕДРАСУДА
У овом броју „Послова“ представљамо вам јединствени хотел 

у Србији – „Врабац“ у Врњачкој Бањи. Окружен шумом и приро-
дом, са погледом на Гоч, овај хотел нуди удобан смештај и укусну, 
домаћу храну, али и посебно искуство. Хотел „Врабац“ у медијима 
је представљен као први инклузивни хотел у Србији и у овом делу 
Европе. У њему је заиста више од 80 одсто запослених особа са ин-
валидитетом, али оно што је важније јесте да су сви запослени вр-
хунски професионалци, ту су пре свега због својих квалификација 
и вештина које поседују, али и мотивисаности да раде. У разговору 
са запосленима откривамо да им много значи запослење, прили-
ка да науче нешто ново, а некима је ово била и прва шанса за по-
сао. Запослени ОСИ посебно истичу како им рад помаже да мање 
размишљају о својим проблемима, као и да ће дати све од себе да 
испуне очекивања и захтеве који се од њих траже. Остали радни-
ци објашњавају да је рад у хотелу посебно искуство и да сви једни 
другима помажу јер имају заједнички циљ, а то је да буду успешни 
на тржишту и да сви гости буду задовољни услугом.

У Србији је настављена презентација јавних позива, па су кон-
курси, мере и програми за 2019. годину представљени послода-
вцима у Гаџином Ханy, Дољевцу, нишким општинама Палилула и 
Медијана, у Косовској Митровици, Ковину, Алибунару, Чоки, Кањи-
жи,.... 

Крајем марта одржано је неколико сајмова запошљавања. У 
Крагујевцу је одржан велики Сајам образовања и запошљавања 
2019, на којем су се представили бројни послодавци, али и школе 
и факултети, а у Београду су одржана два сајма запошљавања, на 
Врачару и у Гроцкој. У општини Врачар представила су се 34 посло-
даваца и понудила рекордних 770 радних места, док је у Гроцкој 
понуђено више од 200 послова. 

У овом броју преносимо вам интервју са директором Покрајин-
ске службе за запошљавање КиМ, мр Бојаном Митићем. Истичући 
да је подручје Косова и Метохије аутентично и специфично, каже 
да је главни циљ да се програмима и мерама активне политике за-
пошљавања обухвати што већи број незапослених, јер је економска 
самосталност један од начина да се спречи исељавање људи, да 
они остану и опстану на том простору.

Најављујемо 10. Сајам запошљавања ТОП ЏОБ, који ће бити 
одржан 10. и 11. априла 2019. у Белекспо центру на Новом Београ-
ду. Национална служба за запошљавање је дугогодишњи пријатељ 
сајма и биће присутна и давати информације незапосленима.
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П окрајинска служба за запошљавање Косова и Мето-
хије координира рад филијала: Косовска Митровица, 
Приштина и Гњилане и укупно 16 испостава. Подручје 
Косова и Метохије аутентично је и специфично. Након 

НАТО бомбардовања Србије највећи број људи био је приморан 
да напусти своје домове.

„У скоро свим предузећима, установама и институцијама био 
је обустављен рад и људима ускраћено основно право - право на 
рад. Некадашњи запослени су стекли право на привремену нов-
чану накнаду и формално су у статусу запослених, мада реално 
стање на терену не даје баш такву слику. Седишта многих преду-
зећа су присилно измештена, а самим тим и један број људи који 
су формално били запослени”, каже у интервјуу за „Послове“ мр 
Бојан Митић, директор Покрајинске службе КиМ. 

Са њим смо разговарали о плановима запошљавања, акту-
елној промоцији јавних позива и конкурса, сарадњи са посло-
давцима и локалним самоуправама, статистичким подацима 
и плановима за ову годину. 

Који је приоритет Акционог плана запошљавања на 
Косову и Метохији?

- Наш циљ је да програмима и мерама активне политике 
запошљавања обухватимо што већи број незапослених. С обзи-
ром да је економска самосталност један од начина да се спречи 
исељавање људи, да они остану и опстану на овом простору, 
као институција се трудимо да помогнемо што већем броју не-
запослених да покрену сопствени бизнис.

У мањим срединама организујемо јавне радове, како бис-
мо анимирали становништво и укључили људе у процес рада 
за добробит локалне средине. На тај начин враћамо веру у 
заједништво, солидарност са лицима из категорије теже запо-
шљивих, подижемо животни стандард радно ангажованих, са 
жељом да осете и знају да неко увек брине о њима, присуством 
наше државе на овим просторима. 

Статистички подаци говоре да је повећан укупан број за-
послених са евиденције за скоро 12 одсто. Смањен је број оних 
који први пут траже запослење, уз истовремено повећање броја 
људи који имају радно искуство, а евидентирано је и повећање 
броја пријављених потреба за запошљавањем за преко 60 одсто. 

Који су актуелни програми за запошљавање на КиМ? 
- Национална служба за запошљавање објавила је јавни 

позив за програме и мере у сарадњи са локалном самоуправом 
кроз суфинансирање, као и опште јавне позиве за 2019. годину. 
Заједнички анализирамо стање и процењујемо потребе локал-
ног тржишта рада и на основу тога се одлучујемо за програме 
и мере. С обзиром на нижи ниво привредних активности на Ко-
сову и Метохији, зависно од региона, актуелнији су програми 

који обухватају већи број лица, пре свега стручна пракса, јавни 
радови, самозапошљавање и други.

Уважавајући специфичности ових простора, менаџмент На-
ционалне службе за запошљавање је прилагодио јавне позиве 
реалном стању на терену, на чему смо им захвални. Ту пре све-
га мислим на јавне позиве где се изједначавају институције са 
приватним сектором, како би се незапослена лица оспособља-
вала за самосталан рад у струци кроз програме стручне праксе.

У току је промоција јавних позива. Какво је интересовање?
- На Косову и Метохији промоција јавних позива увек иза-

зива велику пажњу незапослених, послодаваца, локалних са-
моуправа и различитих институција. Свако од њих жели да се 
у складу са потребама и могућностима укључи у програме и 
мере са циљем већег запошљавања. Такође, сви писани и елек-
тронски медији с великом пажњом прате све догађања и нови-
не у раду НСЗ. На овим просторима то је посебно важно.

Сарадња са послодавцима и планови за унапређење са-
радње?

- Користећи све постојеће институционалне механизме под-
стичемо и охрабрујемо незапослене да се отисну у предузет-
ничке воде, а истовремено послодавце подсећамо да нова вре-
мена траже младе, стручне и одважне људе, са новим идејама. 
Субвенцијама, менторингом и мониторингом им указујемо на 
пропусте и усмеравамо их и отварамо нове видике. Највећи број 
послодаваца је задовољан услугама које ми пружамо, а многе 
њихове досадашње сугестије су уважене у циљу унапређења 
даље сарадње.

Укључивање локалних самоуправа у програме запошља-
вања?

- Локалне самоуправе на основу анализе потреба локалног 
тржишта рада, још од 2010. године активно се укључују у про-
граме и мере активне политике запошљавања, преко дефиниса-
них локалних акционих планова запошљавања. Генерално, то је 
и корпоративни циљ НСЗ као сервиса грађана, да се решавање 
проблема запошљавања са националног спусти на локални ниво. 

У раду Националне службе за запошљавање приоритет 
имају теже запошљиве категорије. Колико су за њих зна-
чајни програми и мере НСЗ?

- Управо та категорија незапослених треба и у будућности 
да буде у фокусу, јер је најрањивија и са отежаним фактором 
запошљивости. Циљ је да се њима омогући лакши приступ се-
товима услуга Националне службе за запошљавање за сваку 
категорију теже запошљивих лица, како би повећали своје ком-
петенције и на неки начин имали равноправнији положај на 
тржишту рада. Јелена Бајевић

ВЕРА У ЗАЈЕДНИШТВО КРОЗ ПОМОЋ
  У ЗАПОШЉАВАЊУ

Интервју с поводом - Покрајинска служба за запошљавање КиМ

     
   За 2019. годину на Косову и Метохији планиране су бројне ак-
тивности, између осталих и организација два сајма запошља-
вања са учешћем око 700 незапослених, предузетничка обука 
за 442 лица, од којих ће 73 добити субвенције за самозапошља-
вање, затим програм стручне праксе у који ће бити укључено 
286 незапослених. У нове програме приправништва планирано 
је да се укључи 51 приправник са високим образовањем и исто 
толико оних који имају средњу школу, а 40 незапослених проћи 
ће програм обуке за тржиште рада. 
   „Када је реч о теже запошљивим категоријама, планирано 
је да у овој години 10 лица буде укључено у програм стицања 
практичних знања, 58 ће бити запослено на новим радним мес-
тима, а 199 ангажовано на јавним радовима, док ће једна особа 
са инвалидитетом без радног искуства добити субвенцију за-
раде“, каже мр Бојан Митић, директор Покрајинске службе за 
запошљавање Косова и Метохије. 
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„Као да ме је сунце огрејало после 
дуге зиме“, овим речима млада жена 
Ивана Пандрц Сеочанац, особа са инва-
лидитетом, описује осећај због прилике 
да први пут добије прилику да ради. То 
је само једна од ствари која новоотворени 
хотел „Врабац“ у Врњачкој Бањи разли-
кује од свих осталих. Овде ћете бити за-
довољан гост, а сви ће се потрудити да се 
вратите. 

Хотел „Врабац“ у медијима је предста-
вљен као први инклузивни хотел у Србији 
и у овом делу Европе. У њему је заиста 
више од 80 одсто запослених особа са ин-
валидитетом, али оно што је важније, јесте 
да су сви запослени врхунски професио-
налци и ту су, пре свега, због својих ква-
лификација и вештина које поседују, али и 
мотивисаности да раде.

„Циљ нам је да допринесемо социјал-
ној инклузији у Србији, али и да гостима 
пружимо врхунску услугу“, наглашава 
Игор Стајић, извршни менаџер Едука-
ционог центра из Лесковца, који је и ос-
нивач овог хотела и додаје: „Одавде ћете 
изаћи одморни и задовољни, са новим 
искуством“.

И заиста, чим смо ушли видели смо 
да ту ради добар тим, који зна свој по-
сао и који је пажљиво одабран. На сваком 
радном месту прилику да раде добили 
су професионалци, спремни и обуче-
ни да допринесу раду хотела. „Овде су 
запослени стручњаци у својој области 
и то искључиво због својих квалите-
та. Пружили смо прилику и онима који 
имају мање шансе на тржишту рада, а то 
су особе са инвалидитетом, али и мла-
ди људи без исксуства. У ‚Врапцу‘ раде 
најбољи људи које смо могли да нађемо 
у Врњачкој Бањи и Краљеву“, објашњава 
наш саговорник. 

У разговору са запосленима открива-
мо да им много значи запослење, прили-
ка да науче нешто ново, а некима је ово 
била и прва шанса за посао. Запослени 
ОСИ посебно истичу како им рад помаже 
да мање размишљају о својим проблеми-
ма, као и да ће дати све од себе да ис-
пуне очекивања и захтеве који се од њих 
траже. Остали радници објашњавају да 
је рад у хотелу посебно искуство и да сви 
једни другима помажу јер имају зајед-
нички циљ, а то је да буду успешни на 

тржишту и да сви гости буду задовољни 
услугом.

Психолог Тијана Прибаковић Симо-
новић прича нам да је понуда за посао 
дошла неочекивано и да се радо придру-
жила сјајном тиму. Њен посао биће да 
пружа психо-социјалну подршку запос-
ленима, тако да ће своје образовање на 
најбољи начин повезати са свакодневном 
праксом. „Треба да будемо интегрисани, 
важна је социјализација особа са инвали-
дитетом, али и да сви људи буду сензиби-
лисани да прихвате различитост. Потреб-
но је да се сви фино подесимо и нађемо 
заједнички циљ, јер овакав тимски рад 
обогаћује све нас“, каже нам Тијана. 

На улазу у хотел „Врабац“, на месту 
рецепционера дочекаће вас насмејана 
и пословна Емина Радосављевић. Она 
је социолог, каже да није никада ради-
ла овај посао, али да је спремна да учи 
јер воли рад са људима. „Задовољна сам 
јер сам добила шансу да радим, ово је за 
мене добро и драгоцено искуство. Ово 
место је по много чему јединствено, не 
само по томе што запошљава особе са 
инвалидитетом, већ и по начину посло-

ИЗВРСНОСТ У РАЗЛИЧИТОСТИ

ТЕМА БРОЈА    Представљамо вам јединствени хотел у Србији – „Врабац“ 
у Врњачкој Бањи

На мање од километар од центра Врњачке Бање, смештен је хотел „Врабац“. На први 
поглед сличан другим хотелима у туристичким местима, али ипак по много чему 
потпуно јединствен. Окружен шумом и природом, са погледом на Гоч, овај хотел 

нуди удобан смештај и укусну, домаћу храну, али и посебно искуство. Дочекао нас је 
сјајан тим, у коме је велики број особа са инвалидитетом, сви раде посвећено 

и са осмехом, уз међусобну подршку, како би гости били задовољни
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вања. Цео објекат је еколошки грађен и 
потпуно уклопљен у природу која га ок-
ружује. Ми смо добар тим и можемо да 
пружимо нову услугу на врхунском ни-
воу. Спремни смо на сваки изазов који 
нас чека“, одлучна је Емина, која је за овај 
посао позив добила од своје саветнице у 
Филијали Краљево НСЗ.

Сарадњу са Националном службом за 
запошљавање, оснивачи хотела из Едука-
ционог центра „Лесковац“ имају већ дуго. 
Како каже Игор Стајић, та организација у 
Врњачкој Бањи спроводи пројекат прек-
валификације и подршке запошљавању 
младих, а када је прича о хотелу постала 
актуелна, са филијалом НСЗ у Краљеву 
и Бањи остварена је сјајна сарадња 
„Учествовали су у ширем одабиру радника 
који су нам потребни, добили смо могућ-
ност да организујемо интервјуе са њима и 
заиста нам били права и једина подршка 
у целом овом процесу, посебно на самом 
почетку, када је помоћ и најпотребнија. 
Данас су актуелни јавни позиви и ми ћемо 
аплицирати за три мере“, каже Игор.

Шансу да раде у овом хотелу и стичу 
драгоцено искуство добили су и млади, 
попут двадесетогодишњег конобара Мар-
ка Гавровића, али и Мине Величковић, која 
студира на Факултету за хотелијерство и 
туризам у Врњачкој Бањи. „Чим сам чула 
за ово пожелела сам да будем део приче. 

Изврсност у различитости - концепт на 
којем се овај хотел заснива, заправо пред-
ставља давање равноправних шанси љу-
дима из свих друштвених група. Као мла-
дој особи која тек треба да крене да гради 
своју каријеру, мени је управо таква шанса 
пружена“, каже нам Мина, додајући да уз 
овакву атмосферу на послу човек почиње 
да превазилази своје могућности и заиста 
досеже изврсност.

Данашњем госту веома је важна 
и храна у хотелу, а овде о томе посебно 
воде рачуна. Користе се домаћи произво-
ди врхунског квалитета, које праве мале 
фарме, породична газдинства и социјал-
на предузећа. Жеља оснивача и јесте да 
становницима Врњачке Бање и гостима 
понуди најбољу храну и врхунске домаће 
специјалитете, а малим произвођачима 
омогући излаз на тржиште. 

Хотел „Врабац“ има сјајну локацију 
на брду изнад места, окружен шумом и 
зеленилом, а адут му је и сјајан поглед 
на Гоч који се пружа са тераса. Иноватив-
ни су у више праваца, раде у складу са 
природом и желе да допринесу промени 
друштвених вредности набоље. Базен 
хотела пуни се минералном водом, а цео 
објекат је изграђен по правилима енер-
гетске ефикасности, па се за грејање ко-
ристе соларни панели.

„Не позивам госте да дођу да би нам 
помогли, већ да уживају у свим благоде-
тима које овај хотел пружа“, закључује 
оснивач Игор Стајић.

Пробали смо врхунску храну, разго-
варали са добрим људима, добили про-
фесионалну услугу и пре свега доживели 
ново искуство на месту где не постоје и не 
виде се различитости. Јелена Бајевић

     
ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИ ПРИОРИТЕТНА ГРУПА У РАДУ НСЗ

   Развијено друштво треба да буде заједница у којој сваки човек може да искаже своја 
интересовања и способности. Запошљавање је један од најбољих механизама за укљу-
чивање особа са инвалидитетом у све области друштвеног живота. НСЗ организује за 
њих бројне програме и имају комплетну подршку као приоритетна група.
   Програмом рада за 2018. годину било је планирано да се 7.600 незапослених особа 
са инвалидитетом укључи у мере активне политике запошљавања. План је остварен и 
премашен, па је укупно укључено 10.018 ОСИ. Такође, током прошле године бележи се 
одлична реализација мера активног тражења посла, што указује на висок ниво мотива-
ције особа са инвалидитетом и спремност да раде.
   Послодавци су, такође, показали велико интересовање за програме који су намењени 
запошљавању ОСИ, а подсећамо да се једном послодавцу могу одобрити средства за 
запошљавање већег броја лица, као и да има право да користи више програма. 
   За ову годину планирано је да се повећа број незапослених ОСИ који ће бити укључени 
у мере активног тражења посла, као и у програме субвенција за запошљавање. 
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После расписивања јавних позива и конкурса за под-
стицање запошљавања, Национална служба за запо-
шљавање је у сарадњи са својим филијалама и локал-
ним самоуправама организовала презентације широм 

Србије. Циљ је био да се, пре свега, послодавци информишу о 
појединостима сваког јавног позива, условима конкурисања, 
потребној документацији, начину реализације, али и да им се 
укаже да у сваком тренутку могу рачунати на подршку НСЗ. 

Косовска Митровица 
У просторијама Митровачког двора у Косовској Митрови-

ци, представљању 12 јавних позива и конкурса НСЗ присуство-
вало је око 60 послодаваца из приватног и јавног сектора, као и 
представници удружења особа са инвалидитетом. Директорка 
Филијале Косовска Митровица Верица Ћеранић истакла је да 
је презентација организована како би што већи број послодава-
ца био упознат са условима јавних позива и конкурса за 2019. 
годину, начинима подношења документације и роковима.

„За програме и мере активне политике запошљавања ове 
године опредељне су 4 милијарде динара, док је за програме 
подршке запошљавању особа са инвалидитетом предвиђено 
550 милиона динара. Реализацијом јавних позива и конкурса 
стварају се услови за повећање запослености“, истакла је Ће-
ранићева. 

Послодавци из приватног сектора имаће могућност да 
конкуришу на више јавних позива, уз обавезу запошљавања 
лица која припадају категорији теже запошљивих. „Ове године 
приоритет у запошљавању имају млади до 30 година, лица без 
квалификација или нискоквалификовани, вишкови запосле-
них, старији од 50 година, млади у домском смештају, храни-
тељским и старатељским породицама, ОСИ, Роми, жртве поро-
дичног насиља, дугорочно незапослени“, истакла је директорка 
Ћеранић, са напоменом да је у 2018. години Филијала Косовска 
Митровица укључила око 680 лица кроз различите програме и 
мере активне политике запошљавања. За те намене опредеље-
но је око 105 милиона динара.

„Верујемо да ће ове године број ангажованих лица бити 
много већи и зато је потребно да се што већи број послодаваца 
укључи и поднесе захтеве према својим потребама“, навела је 
Верица Ћеранић и указала на добру сарадњу са свим локалним 
самоуправама на подручју ове филијале - Косовска Митрови-
ца, Зубин Поток и Лепосавић. Александар Спирић, председник 
Привременог органа општине Косовска Митровица, најавио је 
наставак сарадње са Националном службом кроз реализацију 
ЛАПЗ-а и програме подршке запошљавању, пре свега за лица 
која припадају категорији теже запошљивих.

Јавне позиве и конкурсе НСЗ за 2019. годину представи-
ли су сарадници Филијале Косовска Митровица НСЗ, који су 
указали на услове, начин подношења документације, обавезе 
по заључењу уговора и одобравању субвeнције, рокове за под-
ношење захтева. Михаило Петковић, начелник Одељења за по-
средовање у запошљавању, присутне је упознао са условима 
јавних позива који су намењени особама са инвалидитетом. 
Представници удружења, чији чланови припадају овој најуг-
роженијој категорији незапослених, након састанка исказали 
су задовољство добијеним информацијама, које ће им помоћи 
у даљој борби за укључивање ових лица у свет рада.

Кикинда
Филијала Кикинда НСЗ организовала је презентацију мера 

активне политике запошљавања у општинама Чока и Кањижа. 
У Кањижи је презентацији присуствовало више од 50 послода-
ваца, па је и председник Скупштине општине Кањижа Милош 
Кравић изразио задовољство великим одзивом, јер су посло-
давци важни партнери Националне службе за запошљавање 
на тржишту рада. Присутним послодавцима се на мађарском 
језику обратио Еде Сарапка, који је похвалио досадашњу са-
радњу запослених у Националној служби за запошљавање са 
локалном самоуправом и послодавцима из ове општине. Ди-
ректорка кикиндске филијале НСЗ Јелена Митровић позвала је 
послодавце да конкуришу за субвенције које даје Национална 
служба за запошљавање, а у циљу проширивања свог рада.

СУБВЕНЦИЈЕ И ПОДРШКА 
ЗА ПОСЛОДАВЦЕ

Презентација јавних позива и конкурса Националне службе за запошљавање

Косовска Митровица 

Кикинда
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Презентацији јавних позива и конкурса за 2019. годину у 
Општини Чока присуствовало је више од тридесет послодава-
ца. Председница Стана Ђембер нагласила је да ова општина, 
иако спада у категорију девастираних подручја, настоји да 
заједно са другим републичким органима (у овом случају са 
Националном службом за запошљавање), својим активнос-
тима подстиче послодавце да проширују своје кадровске ка-
пацитете. Јелена Митровић је овом приликом нагласила да је 
Националној служби подједнако важан сваки послодавац, без 
обзира колики број запослених има. Својим сугестијама, али и 
похвалама, послодавци су дали значајан допринос одржаним 
презентацијама.

Панчево
На презентацији јавних позива у Општини Алибунар, коју 

је организовала Филијала Панчево НСЗ, председник Општи-
не Алибунар Душан Дакић захвалио је послодавцима што су 
дошли у великом броју, а Филијали Панчево НСЗ на одличној 
сарадњи, те нагласио значај мера које ће утицати на даље 
смањење незапослености на локалу. Председник Локалног са-
вета за запошљавање Оливер Филиповић је истакао да је ова 

општина издвојила два милиона динара по Локалном акцио-
ном плану запошљавања за текућу годину, тако да ће, заједно 
са републичким средствима, укупно четири милиона бити ут-
рошена на меру јавних радова, те позвао послодавце да узму 
учешће и благовремено поднесу захтеве.

Александра Мишковић, из Покрајинске службе за запо-
шљавање, презентовала је мере које ће расписати Секретаријат 
за привреду и туризам АП Војводине.

Директор Филијале Панчево НСЗ Ђорђе Лукач је навео да 
се у општини очекује отварање нове индустријске зоне у Ба-
натском Карловцу, као и да фабрика обуће „Парилаб“ ускоро 
почиње изградњу још једног производног погона, у коме ће до 
краја године посао добити 200 нових радника.

Филијала Панчево НСЗ организовала је презентацију јавних 
позива и за послодавце и привреднике са територије општине 
Ковин. У овој општини тренутно се на евиденцији незапослених 
налази 2.425 лица, што је за преко 500 лица мање у односу на 
прошлу годину. „Данас смо овде, да вам представимо нове мере 
које спроводи наша кућа и да заједнички утичемо да овај број 
незапослених буде још мањи у наредном периоду“, истакао је 
директор Филијале Панчево НСЗ Ђорђе Лукач, који се захвалио 
послодавцима што су на презентацију јавних позива дошли у 
великом броју. „Општина је ове године издвојила 6 милиона 
динара за самозапошљавање, стручну праксу и јавне радове, а 
очекују се и средства преко пројекта ИПА 2013“, додао је Лукач.

Председница Општине Ковин Сања Петровић нагласила да 
ће у оквиру фабрике хране за кућне љубимце „Премил“ бити 
проширени капацитети па ће посао добити 150 људи, док ће 
после изградње постројења за прераду цинка крајем године 
посао добити око 300 радника. Републичке јавне позиве су пре-
зентовале Зорица Дебељачки, начелница Одељења за програ-
ме запошљавања, предузетништво и обуке и Зорица Максимо-
вић, саветница за запошљавање ОСИ, док је Невена Живковић 
Штековић, из Покрајинске службе за запошљавање, предста-
вила мере које ће финансирати Секретаријат за привреду и ту-
ризам АПВ.

Ниш
У наставку презентација јавних позива на подручју Фи-

лијале Ниш НСЗ организовани су састанци са послодавцима из 
Гаџиног Хана, Дољевца и нишких градских општина Палилу-
ла и Медијана. Директор Филијале Ниш НСЗ Бобан Матић је 
у Гаџином Хану рекао да је прошле године на територији те 
општине у финансијске програме и мере активне политике за-
пошљавања укључено 126 лица и укупно пласирано 26,5 ми-
лиона динара финансијских средстава.

„Ове године се надамо већем интересовању привредника, с 
обзиром на повећање износа финансијских подстицаја за поје-
дине мере, као и новим програмима и мерама предвиђеним 
овогодишњим јавним позивом“, додао је Матић, док је председ-
ница Општине Гаџин Хан Марија Цветковић нагласила да је 
сваки вид помоћи развоју локалне економије добродошао.

Општина Дољевац је у периоду од пет година преполовила 
број незапослених, истакнуто је на презентацији јавних позива 
у овој општини. Тренутно се на евиденцији НСЗ на територији 
општине Дољевац налазе 1.464 незапослена лица, а у истом пе-
риоду 2014. године на евиденцији је било налазило 2.977 лица. 
Значајно смањење броја незапослених бележи и нишка општи-
на Палилула. „Надамо се да ћемо и путем програма и мера ак-
тивне политике запошљавања допринети наставку позитивног 
тренда смањења незапослености“, казала је заменица директо-
ра нишке филијале НСЗ Наташа Станковић. На презентацијама 
у општинама Гаџин Хан, Палилилула и Дољевац, присутни 
послодавци показали су велико интересовање за представљене 
програме и мере и узели активно учешће у дискусији. 

Филијала Ниш је заокружила представљање јавних позива 
на састанку са послодавцима из највеће нишке општине Ме-
дијана. „Готово 25 одсто незапослених лица са територије ове 
општине је са високом стручном спремом, док је учешће ви-
сокообразованих на територији града Ниша око 17 одсто. Ово 
је битна карактеристика, тако да сматрам да ће нови програм 
приправника, поред осталих програма, наићи на велико инте-
ресовање послодаваца са територије општине Медијана“, иста-
као је директор Филијале Ниш НСЗ Бобан Матић. У општини 
Медијана, према евиденцији НСЗ, тренутно се налазе 7.583 не-
запослена лица, што је за 8 одсто мање мање у односу на исти 
период прошле године, а чак за трећину мање у односу на исти 
период пре 5 година. На 12 презентација које је нишка филија-
ла реализовала у сарадњи са јединицама локалних самоупра-
ва присуствовало је преко 300 послодаваца. 

Ниш

Панчево

Прес НСЗ
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С ајам образовања и запошљавања 
у организацији „Шумадија сајма“, 
уз подршку Националне службе 
за запошљавање - Филијале Кра-

гујевац и Школске управе, под покро-
витељством Града Крагујевца, окупио 
је велики број државних и приватних 
образовних установа, агенција за запо-
шљавање и посредовање у запошљавању 
и послодаваца. Дванаести крагујевачки 
сајам, у присуству директора Национал-
не службе за запошљавање Зорана Мар-
тиновића и представника Града, свечано 
је отворио проф. др Недељко Манојловић, 
члан Градског већа за образовање.

„У оквиру јавних позива за послода-
вце и незапослена лица који су отворени 
од 22. фебруара, највеће је интересовање 
за програме самозапошљавања, стручне 
праксе и програм приправника који смо 
ове године увели. Све то представља га-
ранцију да млади људи желе да остану у 
својим градовима и не траже шансу за за-
послење ван граница наше земље“, рекао 
је Зоран Мартиновић, директор Нацио-
налне службе за запошљавање и подсе-
тио да је евидентан недостатак одређених 
профила које траже послодавци. „Увек 
има простора да боље повежемо систем 
образовања са потребама привреде, а На-
ционална служба је негде између ова два 
актера“, додао је Мартиновић.

„Сајам образовања и запошљавања 
је један од значајнијих сајмова, који се 
одржава у право време, када се млади 
људи налазе на раскрсници са бројним 
путоказима, а треба изабрати прави 
којим ће кренути у будућност. Зато смо 
заједно ту да им помогнемо у доношењу 
одлука, јер ова манифестација на једном 
месту окупља све основне, средње шко-
ле и факултете, а са друге стране младе 

људе који траже посао, агенције за по-
средовање у запошљавању и послодавце. 
У протекле три године град Крагујевац је 
направио значајне кораке у области об-
разовања. Јуче су уручени кључеви мла-
дим научним радницима и тиме је дат 
подстрек да млади људи не напуштају 
свој град и земљу. Наставићемо да ства-
рамо и убудуће повољан амбијент за раз-
вој образовања и запошљавања и да их 
на прави начин спајамо“, рекао је проф. 
др Манојловић.

На манифестацији је учествовало 
39 послодаваца из Шумадијског округа, 
који су исказали потребу за запошља-
вањем преко 350 нових радника. Најви-
ше слободних послова понуђено је лици-
ма машинских и металских занимања, 
од трећег до седмог степена стручне 

спреме (бравари, алатничари, завари-
вачи, металоглодачи, оператери на CNC 
машинама, дипломирани машински ин-
жењери различитих смерова). У понуди 
су била и радна места за економисте, 
технологе, куваре, конобаре, месаре, про-
давце, али и за особе са инвалидитетом 
за радно место шивача текстила.

Незапослена лица су имала прили-
ку да на дводневном сајму предају своје 
радне биографије и конкуришу за радна 
места која су понудили Magneti Mareli 
Automotive, Gorenje MDM, Orion World, Фор-
ма идеале, Grah Automotive из Баточине, 
Пештан из Аранђеловца, Nikom, Adient 
Interiors, Wacker Neuson, Куч компани, Тр-
нава промет и други послодавци.

Директор Националне службе за запо-
шљавање Зоран Мартиновић је са сарад-
ницима обишао компанију МИНД група 
Милановић - Крагујевац, која има дугого-
дишњу сарадњу са „Сименсом“, а у будућ-
ности се планира и изградња делова за 
шинска возила. 

Циљ састанка представника Нацио-
налне службе за запошљавање и МИНД 
Групе је запошљавање лица са евиден-
ције НСЗ, а пре свега стицање практичних 
знања и вештина кроз обуке и праксу не-
запослених, који након обуке коју успешно 
савладају имају шансу да се запосле.

Сарадња између НСЗ и МИНД Групе 
планирана је и за будућност, с обзиром 
да постоји стална потреба за новим ка-
дровима и занимањима металске струке, 
као што су металостругари, металобру-
сачи, заваривачи, али и инжењери ма-
шинске струке.

МИНД Група је и ове године имала 
свој штанд на сајму запошљавања.

ПУТОКАЗ ЗА БУДУЋНОСТ
Сајам образовања и запошљавања у Крагујевцу

Јелена Зорнић



На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. Закон и 113/17), члана 13 став 
1 тачка 2 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 79, 105 и 129 Правилника о критеријумима, 
начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Уговора о донацији, Спољне активности Европ-
ске уније, број 48-00-201/2014-28 од 16.05.2017. године „ИПА 2013 – Директни грант – Подршка програму запошљавања Националне службе за запошљавање (НСЗ)“ и Практичног 
водича – Набавке и грантови за спољне активности Европске уније – ПРАГ, (верзија 2016.0, Одељак 6.9.2. од 15. јануара 2016. године)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА ОБУКЕ НА ЗАХТЕВ ПОСЛОДАВЦА 

У 2019. ГОДИНИ - ИПА 2013
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм обуке на захтев послодавца подразумева учешће у финансирању програма обуке ради стицања знања и вештина потребних за обављање послова на конкретном радном месту, 
уколико на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) нема лица са потребним знањима и вештинама.

Програм обуке на захтев послодавца подразумева:
- реализацију обуке у трајању до 480 часова (у зависности од врсте, сложености послова и других елемената од значаја за трајање обуке), у складу са стандардима нивоа обука 1, 

или посебним законом или правилником, или
- реализацију обуке за особе са инвалидитетом у складу са програмом обуке за коју је издато одобрење за спровођење мера и активности професионалне рехабилитације минис-

тарства надлежног за послове запошљавања и
- заснивање радног односа са лицима која су са успехом завршила обуку. 
На основу образложеног захтева Националној служби, послодавац може да заснује радни однос са полазником и током обуке. 
За реализацију обуке Национална служба:
1. послодавцу на основу захтева може да исплати: 
- средства на име учешћа у финансирању трошкова обуке, зависно од дужине трајања теоријско-практичне обуке, а највише до 120.000,00 динара по полазнику; средства се 

исплаћују у два дела – први по отпочињању обуке и други након завршетка обуке, односно по достављању доказа да су полазници обучени и запослени;
- средства додељена по основу спроведених обука на захтев послодавца су de minimis државна помоћ;
- максимални износ средстава који на име обуке на захтев послодавца може бити додељен једном послодавцу – подносиоцу захтева, одређује се на основу Практичног водича - 

Набавке и грантови за спољне активности Европске уније - ПРАГ (верзија 2016.0, Одељак 6.9.2. од 15. јануара 2016. године); максимални износ средстава односи се на уговоре о 
спровођењу обуке на захтев послодавца закључене у току периода реализације пројекта и не може бити већи од 60.000 евра у динарској противвредности.

2. незапосленом полазнику исплаћује:
- месечну новчану помоћ у висини од 16.000,00 динарa за пун фонд часова,
- средства за трошкове превоза.

3. незапосленом полазнику – особи са инвалидитетом исплаћује:
- месечну новчану помоћ у висини 20% минималне зараде утврђене у складу са прописима о раду, за пун фонд часова, ако се обука изводи у трајању од најмање 100 часова и ако 

особа са инвалидитетом није корисник новчане накнаде за случај незапослености, у складу са законом,
- средства за трошкове превоза, и за пратиоца ако је потребан, у висини неопорезивог износа, у складу са законом. 
Уколико је повољније, за незапосленог полазника обуке – особу са инвалидитетом исплаћује се износ месечне новчане помоћи и трошкова превоза у висини утврђеног износа за 
незапосленог полазника обуке – остала лица.
4. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести за полазнике обуке, у складу са законом.
Средства намењена незапосленом полазнику Национална служба исплаћује и у случају када послодавац сноси трошкове обуке. Новчана помоћ се не исплаћује полазнику обуке који 
је корисник новчане накнаде за случај незапослености.

II УСЛОВИ УЧЕШЋА

Право учешћа у реализацији програма обуке на захтев послодавца може остварити послодавац под условом:
- да припада приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%), односно да је предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инва-

лидитетом које послује са већинским државним капиталом;
- да је у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ у текућој фискалној години и претходне две фискалне године, у складу са Уредбом о правилима за 

доделу државне помоћи;
- да има план и програм по коме ће се лице обучавати;
- да измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање у законским роковима;
- да у последњих шест месеци није био дуже од 30 дана непрекидно евидентиран у регистру дужника принудне наплате Народне банке Србије;
- да је измирио раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, под условом да исте редовно измирује;
- да обучава и запошљава незапослено лице које се води на евиденцији Националне службе и које задовољава опште и посебне услове за укључивање у обуку, у складу са важећим 

актима Националне службе и које није било у радном односу код послодавца - подносиоца захтева у периоду од шест месеци пре подношења захтева и припада некој од следећих 
категорија незапослених лица, без обзира на године живота:

• млади до 30 година,
• дугорочно незапослени,
• вишкови запослених,
• старији од 50 година,
• са ниским/без квалификација,
• Роми,
• радно способни корисници новчане социјалне помоћи,
• остала теже запошљива лица, у складу са Националним акционим планом запошљавања (НАПЗ);

- да има кадровске капацитете за реализацију програма обуке, односно да обезбеди инструктора који: 
• има минимум завршену средњу школу,
• запослен је или радно ангажован код подносиоца захтева са фондом радних сати који је једнак дневној динамици реализације обуке, односно запослен је или ангажован у 

образовној установи/организацији регистрованој за образовање одраслих, уколико се обука реализује у сарадњи са истом,
• има најмање 12 месеци радног искуства на пословима за које се лице обучава и стручну квалификацију која је у складу са пословима за које се лице обучава, односно, има нај-

мање 24 месеца радног искуства на пословима за које се лице обучава, уколико нема одговарајућу стручну квалификацију;

Јавни позив
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- послодавац има обавезу да обезбеди једног инструктора за једну образовну групу од највише 10 полазника; обука мора да се реализује у једном циклусу, са могућношћу формирања 
више полазничких група;
- да има техничке, просторне и друге капацитете за реализацију програма обуке, односно да радни простор, техничка средства и опрема по функционалности одговарају величини 
образовне групе и у складу су са радним местом за које се лица обучавају, као и да обезбеди све услове у складу са прописима о безбедности и заштити на раду, односно уговор о реа-
лизацији обуке или њеног дела са одговарајућом образовном установом или организацијом регистрованом за образовање одраслих, уколико се обука реализује у сарадњи са истом.
 
За реализацију обуке на захтев послодавца за незапослене особе са инвалидитетом, послодавац мора да испуњава кадровске, техничке, просторне и друге капацитете за реализацију 
програма обуке у складу са одобрењем за спровођење мера и активности професионалне рехабилитације издатим од стране министарства надлежног за послове запошљавања.

Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености законских и услова Јавног позива за незапослена лица.

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Документација за подношење захтева:
- захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Националне службе; 
- обавештење подносиоца захтева о раније примљеној државној помоћи мале вредности, на прописаном обрасцу Националне службе; 
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у Агенцији за привредне регистре; уколико се делатност обавља изван 

седишта послодавца (издвојено место), односно у издвојеном организационом делу (огранак) - извод из регистра или одлука надлежног органа о образовању организационог дела; 
- уколико подносилац захтева програм обуке реализује на локацији изван свог седишта, односно организационог дела, потребно је да достави доказ о локацији на којој се реализује 

програм (споразум о пословно-техничкој сарадњи, уговор о закупу простора и сл.);
- уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и доприноса до месеца који претходи месецу у коме је поднет захтев - за послодавца који паушално измирује пореске обавезе, и/или
- извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима, штампан из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС), потписан од стране послодавца, 

за последњи месец који је исплаћен, а у складу са законским роком; 
- извод из акта о организацији и систематизацији послова код послодавца где је као услов за рад на одређеним пословима предвиђено радно ангажовање лица одређеног профила, 

односно занимања или назив и опис послова за које ће се незапослени обучавати, као и услови за обављање истих, уколико подносилац захтева нема законску обавезу доношења 
акта о организацији и систематизацији послова;

- доказ о кадровским капацитетима за реализацију програма обуке, и то:
• доказ о квалификацијама/стручној оспособљености инструктора (диплома, уверење, сертификат, лиценца и сл.),
• уговор о ангажовању инструктора код подносиоца захтева, односно доказ о запослењу/ангажовању инструктора у образовној установи/организацији регистрованој за образо-

вање одраслих уколико се обука реализује у сарадњи са истом,
• доказ о дужини радног искуства инструктора на пословима за које се лице обучава (уговор о раду, потврда послодавца о радном искуству и сл.);

- уговор са образовном установом или организацијом регистрованом за образовање одраслих, уколико се обука изводи у сарадњи са тим установама.

За реализацију обуке на захтев послодавца за незапослене особе са инвалидитетом, послодавац подноси и одобрење за спровођење мера и активности професионалне рехабилита-
ције издато од стране министарства надлежног за послове запошљавања, са програмом обуке за коју је поднет захтев.

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о поднетом захтеву.

Начин подношења захтева
Захтев за учешће у програму подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе, према месту ангажовања лица или према седишту послодавца, непосредно или 
путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети са сајта www.nsz.gov.rs.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању средстава за програм обуке на захтев послодавца доноси се на основу провере, бодовања и рангирања поднетог захтева за учешће у програму. У циљу провере 
испуњености услова из Јавног позива Национална служба ће извршити службени обилазак послодавца.

Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева који су испунили услове из Јавног позива, узимају се у обзир следећи критеријуми: 

Јавни позив

 
 

БОДОВНА ЛИСТА 

Бр Критеријуми Бодови 

1. Кадровски  
капацитети  

Инструктор поседује исту струку и има више од 36 месеци радног искуства 
или  
инструктор поседује стручна и практична знања за обављање послова на којима се обучава полазник 
обуке и има више од 48 месеци радног искуства на тим пословима 

20 

Инструктор поседује исту струку у којој се полазник обуке обучава и има више од 24, а до 36 месеци 
радног искуства   
или 
инструктор поседује стручна и практична знања за обављање послова на којима се обучава полазник 
обуке и има од 36, а до 48 месеци радног искуства на тим пословима 

10 

Инструктор поседује исту струку у којој се полазник обуке обучава и има од 12 до 24 месеца радног 
искуства  
или 
инструктор поседује стручна и практична знања за обављање послова на којима се обучава полазник 
обуке и има од 24 до 36 месеци радног искуства на тим пословима 

5 

2. Делатност послодавца 
(претежна) 

Производна 10 
Услужна  8 
Остало 5 

3. Дужина обављања 
делатности 

Пословање дуже од 5 година 20 
Пословање дуже од 3, а до 5 година 15 
Пословање дуже од 1, а до 3 године 10 
Пословање до 1 године  5 

4. 

Претходно и тренутно 
коришћена средства 
Националне службе по 
програму обуке на захтев 
послодавца 

 
Проценат запослених лица по завршетку 
уговорне обавезе 
 
Послодавац раније није користио 
финансијска средства или уговорна обавеза 
послодавца још траје 

Више од 70% запослених лица 40 
Запослено 50-70% лица 30 
Запослено 30-50% лица 25 
Запослено 10-30% лица 20 
Запослено до 10% лица 15 
Није било запослених 0 
Да 40 

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 90 
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Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по програму обуке на захтев послодавца“ односи се на програме обука на захтев послодавца спроведене по јавним 
позивима Националне службе у 2016, 2017. и 2018. години, које је финансирала делимично или у целости Национална служба.

Критеријум „Проценат запослених лица по завршетку програма обуке на захтев послодавца“ подразумева однос броја лица која су у периоду од 6 месеци након завршетка програма 
задржана у радном односу код истог или су засновала радни однос код другог послодавца и броја незапослених лица која су била укључена у програм код подносиоца захтева. Наве-
дене податке Национална служба ће утврдити на основу увида у базу података из свог информационог система.

Уколико више послодаваца оствари исти број бодова применом наведених критеријума, предност ће се дати послодавцу који је остварио већи број бодова код критеријума „Прет-
ходно коришћена средства Националне службе по програму обуке на захтев послодавца“, следе „Кадровски капацитети“, затим „Делатност послодавца“ и „Дужина обављања делат-
ности“. Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова по појединачним критеријумима, одлучиваће се по редоследу подношења захтева.

Динамика одлучивања 
Одлука о одобравању средстава доноси се у року од 60 дана од дана подношења захтева. Изузетно, захтеви који испуњавају услове јавног позива, а по којима није позитивно одлу-
чено у наведеном року, могу бити поново узети у разматрање уколико се за то стекну услови.
Национална служба задржава право да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврши корекцију броја лица, у складу са расположивом квотом која је опредељена за филијалу.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Национална служба и послодавац у року од 45 дана од дана доношења одлуке о одобравању средстава закључују уговор којим уређују међусобна права и обавезе. Датум почетка 
обуке мора бити након датума закључивања уговора са послодавцем. У случају да од датума доношења одлуке до краја календарске године у којој је донета одлука има мање од 45 
дана, уговор између Националне службе и послодавца мора бити заључен до краја календарске године.

Датум почетка обуке мора бити након датума закључивања уговора са послодавцем, а у току календарске године у којој је донета одлука. 

Документација за закључивање уговора са послодавцем

У циљу закључивања уговора послодавац је у обавези да достави одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза, и то:

1. За предузетника:
- за одобрена средства у износу до 1.500.000,00 динара - две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним овлашћењима;
- за одобрена средства у износу од 1.500.001,00 динар и више - банкарска гаранција у вредности одобрених средства за трошкове обуке, са роком важења од 6 месеци дуже од 

трајања уговорне обавезе и једна бланко трасирана меница са једним жирантом и меничним овлашћењем.

2. За правно лице:
- за одобрена средства у износу до 1.500.000,00 динара - две истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењима;
- за одобрена средства у износу од 1.500.001,00 динар и више - банкарска гаранција у вредности одобрених средства за трошкове обуке, са роком важења од 6 месеци дуже од 

трајања уговорне обавезе и једна бланко соло меница са меничним овлашћењем.

Уз достављена средства обезбеђења неопходно је приложити:
- потврду о пријему захтева за регистрацију меница (за правна лица);
- фотокопију картона депонованих потписа код пословне банке, за текући рачун на који ће бити пренета средства на име учешћа у финансирању трошкова обуке;
- фотокопију/очитану личну карту овлашћеног лица корисника средстава/жиранта и 
- друге доказе у зависности од статуса жиранта.

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које је у радном односу на неодређено време, физичко лице које самостално обавља своју делатност (предузетник), однос-
но лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. aдвокат, нотар, јавни извршитељ и сл.), пензионер.

Након закључивања уговора са послодавцем, Национална служба и полазник обуке закључују уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе. У току трајања обуке полазник 
може задржати статус незапосленог лица или засновати радни однос са послодавцем. 

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац је у обавези да током трајања обуке:
- обезбеди потребне кадровске, просторне, техничке и друге услове за реализацију програма обуке;
- упозна полазника обуке са планом и програмом обуке и његовим обавезама;
- доставља редовно Националној служби извештаје о присутности полазника на обуци, најкасније до 05. у месецу за претходни месец, а на основу вођења евиденције о присут-

ности полазника на обуци; 
- обучи полазника за рад на пословима у складу са програмом обуке и закљученим уговором; 
- изврши замену лица са другим незапосленим лицем са евиденције Националне службе, уколико полазник прекине обуку и уколико надлежна филијала и послодавац процене да 

се ново лице може обучити током преосталог периода трајања обуке; 
- омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза;
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.

Послодавац је у обавези да после завршетка обуке:
- изда полазнику обуке одговарајући сертификат - уверење о стеченим компетенцијама или му омогући стицање истог у надлежној институцији/телу;
- по завршетку обуке достави Националној служби писани извештај о реализацији обуке и списак издатих сертификата;
- у року од 30 дана од дана завршетка обуке заснује радни однос са полазником обуке на пословима за које је обучени Националној служби достави уговор о раду;
- задржи лице у радном односу најкраће 6 месеци од датума заснивања радног односа након завршене обуке;
- у случају престанка радног односа лица, заснује радни однос са другим незапосленим лицем са евиденције Националне службе, у року до 30 дана од дана престанка радног 

односа, за преостало време дефинисано уговором, продужено за период спроведене замене, омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза;
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају да послодавац у току обуке не реализује обавезе утврђене уговором, дужан је да изврши повраћај средстава, увећаних за законску затезну камату од датума преноса средстава. 

У случају да послодавац по истеку периода обуке у којoj Национална служба није учествовала у трошковима обуке, не реализује обавезу запошљавања лица, дужан је да на име 
уговорне казне за сваки месец пропуштања заснивања радног односа плати износ од 10.000,00 динара по лицу, а највише до 60.000,00 динара по лицу.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Информације о програму могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800/300-301 или на сајту 
www.nsz.gov.rs. 

Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније 
до 03.06.2019. године.

Јавни позив

Национална служба за запошљавање
www.nsz.gov.rs



   |  Број 823 | 03.04.2019. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs12 

Јавни позив

На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10, 38/15,113/17 – др. закон и 113/17), члана 11 став 
1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 30 и 129 Правилника о критеријумима, начину 
и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Уговора о донацији, Спољне активности Европске 
уније, број 48-00-201/2014-28 од 16.05.2017.године „ИПА 2013 - Директни грант - Подршка програму запошљавања Националне службе за запошљавање (НСЗ)“ и Практичног водича 
- Набавке и грантови за спољне активности Европске уније – ПРАГ (важећи од 15. јануар 2016. године, верзија 2016.0, Одељак 6.9.2.)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА 

ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ 
НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2019. ГОДИНИ - ИПА 2013

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима који припадају приватном сектору, у 
једнократном износу, ради запошљавања незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба).

Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су:
- вишкови запослених и
- дугорочно незапослени.

Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног позива за незапослено лице.

Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) према месту запошљавања лица, а у складу са 
важећом уредбом Владе Републике Србије, и износи:

- 150.000,00 динара по лицу, у првој и другој групи ЈЛС;
- 200.000,00 динара по лицу, у трећој групи ЈЛС;
- 250.000,00 динара по лицу, у четвртој групи ЈЛС и девастираним подручјима.

Средства додељена по основу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима су de minimis државна помоћ.

II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 
Право на доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих послодавац може остварити под условом да:
- припада приватном сектору (предузетници и правна лица код којих је удео приватног капитала у власничкој структури 100%); 
- регистрован је најмање три месеца пре датума подношења захтева; 
- у законским роковима измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање и има најмање једног запосленог (под запосленим лицем, у складу са зако-

ном, подразумева се свако лице пријављено на обавезно социјално осигурање); 
- последњих шест месеци није био дуже од 30 дана непрекидно евидентиран у регистру дужника принудне наплате Народне банке Србије; 
- измирио је раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује; 
- налази се у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ у текућој фискалној години и претходне две фискалне године, у складу са прописима за доделу 

државне помоћи;
- не запошљава лица која су у периоду од шест месеци пре подношења захтева за доделу субвенције била у радном односу код тог послодавца, односно код послодавца који је осни-

вач или повезано лице са послодавцем, подносиоцем захтева.

Максимални износ средстава који на име субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима може бити додељен 
једном послодавцу – подносиоцу захтева, одређује се на основу Практичног водича – набавке и грантови за спољне активности Европске уније - ПРАГ (важећи од 15. јануара 2016. 
године, верзија 2016.0 Одељак 6.9.2). Максимални износ средстава односи се на уговoре о субвенцији за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на ново-
отвореним радним местима, закључене у току реализације пројекта и не може бити већи од 60.000 евра у динарској противвредности.

Право на субвенцију за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих не могу остварити:
- послодавци код којих се број запослених смањио за претходна три месеца, осим у случају природног одлива запослених и других оправданих разлога (остваривање права на пензију, 

смрт запосленог, отказ од стране запосленог и истек рада на одређено време);
- послодавци који су користили субвенцију по јавном позиву за иста лица у току претходнe 3 годинe, рачунајући од дана одобравања средстава;
- послодавци који обављају делатност која се налази на списку делатности који је сaставни део овог јавног позива.

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
 
Документација за подношење захтева:
- попуњен захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР, односно одлука надлежног органа о образовању организационих 

делова;
- извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима (ППП ПД), штампан из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС), потписан од стране 

послодавца, за пријаве поднете у законским роковима за 3 месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев; 
- уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање до месеца који претходи месецу у ком је поднет захтев, за послодавца 

који паушално измирује пореске обавезе, односно за послодавца који је једини у осигурању у свом привредном субјекту;
- обавештење подносиоца захтева о раније примљеној de minimis државној помоћи, на прописаном обрасцу Националне службе;
- уколико је дошло до смањења броја запослених услед природног одлива и других оправданих разлога, потребно је доставити одговарајући доказ.

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева
Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе према месту запошљавања лица, непосредно или путем поште, на 
прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети на сајту www.nsz.gov.rs 
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IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 
Одлука о одобравању субвенције послодавцу за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих доноси се на основу ранг-листе, а након провере испуњености 
услова Јавног позива и приложене документације и бодовања поднетог захтева послодавца, у року од 30 дана од дана подношења захтева. 

Изузетно, захтеви који испуњавају услове јавног позива, а по којима није позитивно одлучено у наведеном року, могу бити поново узети у разматрање уколико се за то стекну услови.

Датум заснивања радног односа лица која се запошљавају мора да буде након донете одлуке о одобравању субвенције, а најкасније до датума потписивања 
уговора.

Национална служба приликом одлучивања по поднетом захтеву процењује оправданост укључивања броја лица из захтева са бизнис планом. Број новозапослених за које се тражи 
субвенција у односу на број запослених може да буде највише 5:1.

*Елемент „Проценат запослених лица“ односи се на доделу субвенције за отварање нових радних места по јавним позивима из 2014, 2015, 2016, 2017. и 2018. године, које је орга-
низовала и финансирала делимично или у целости Национална служба, а подразумева однос броја лица која су на дан 6 месеци од завршетка уговорне обавезе по основу доделе 
субвенције за отварање нових радних места засновала радни однос код истог или другог послодавца и броја лица која су била запослена по истом основу код подносиоца захтева. 
Наведене податке ће проверавати Национална служба. 

**Елемент „Послодавац који није раније користио средства Националне службе“ односи се на доделу субвенције за отварање нових радних места и субвенције за запошљавање 
незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима по јавним позивима из 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. и 2019. године, које је организовала и 
финансирала делимично или у целости Национална служба. Наведене податке ће проверавати Национална служба. 

Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова, предност ће се дати захтевима који имају више бодова по појединачним критеријумима, и то следећим редоследом: пораст 
броја запослених, проценат запослених лица, дужина обављања и делатност послодавца. 

Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова по појединачним критеријумима, одлучиваће се по редоследу подношења захтева.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА 

Директор филијале Националне службе по овлашћењу директора Националне службе или други запослени којег овласти директор Националне службе и подносилац захтева у року 
од 45 дана од дана доношења одлуке закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу кога се врши исплата средстава. Изузетно, уколико од датума доно-
шења одлуке до краја календарске године има мање од 45 дана, уговор се закључује до краја те календарске године.

Документација за закључивање уговора:
- доказ о заснивању радног односа на неодређено време, са пуним радним временом, за лица која се запошљавају (копија уговора о раду); датум заснивања радног односа мора 

да буде након донете одлуке о одобравању субвенције;
- средства обезбеђења испуњења уговорних обавеза;
- потврда о пријему захтева за регистрацију менице (за правно лице);
- фотокопија картона депонованих потписа код пословне банке, за текући рачун на који ће бити пренета одобрена средства по основу субвенције;
- фотокопија/ очитана лична карта одговорног лица корисника средстава/ жиранта и
- други докази у зависности од статуса жиранта.

У циљу закључивања уговора подносилац захтева је у обавези да достави и одговарајућа средства обезбеђења испуњења уговорних обавеза, која могу бити:

1. За предузетника:
- за одобрена средства у износу до 1.500.000,00 динара - две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним овлашћењима; 
- за одобрена средства у износу од 1.500.001,00 динара и више - банкарска гаранција у вредности одобрених средстaва са роком важења од 18 месеци од дана издавања и 

једбланко трасирана меница са једним жирантом и меничним овлашћењем. 

2. За правно лице:
- за одобрена средства у износу до 1.500.000,00 динара - две истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењима;
- за одобрена средства у износу од 1.500.001,00 динара и више - банкарска гаранција у вредности одобрених средстaва са роком важења од 18 месеци од дана издавања и једна 

бланко соло меница са меничним овлашћењем.  

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које је у радном односу на неодређено време, физичко лице које самостално обавља своју делатност (предузетник), однос-
но лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, нотар, јавни извршитељ и сл.), пензионер.

БОДОВНА ЛИСТА - СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА 
ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ 

Критеријуми Број бодова 

1. Делатност послодавца  
    у којој се запошљавају лица 

Производња, производно занатство, здравствене и интелектуалне услуге 15 
Услужно занатство, остале услужне делатности и грађевинарство 8 

Хотели, ресторани и остале услуге 5 

Остало 0 

2. Дужина обављања делатности 

Више од три године 10 

Више од једне до три године 8 

До једне године 5 

3. Претходно коришћена средства  
    по основу доделе субвенције 
    за отварање нових радних места 

 
 
Проценат запослених лица* 

Више од 50% запослених лица 15 

Запослено до 50% лица 10 

Није било запослених  0 

Послодавац који није раније користио средства Националне службе** 20 

4. Број запослених код послодавца  
     за претходна 3 месеца Пораст броја запослених  15 

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 60 
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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

1066
Администрација и управа                               15
Трговина и услуге                              21 
Медицина                                         22
Индустрија и грађевинарство                               29
Саобраћај и везе                                       31
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Јавни позив

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА 

Послодавац - корисник субвенције дужан је да:
- заснује радни однос на неодређено време са пуним радним временом са незапосленим лицима за која остварује право на субвенцију, при чему Национална служба прати реализа-

цију уговорне обавезе 12 месеци; у случају престанка радног односа са лицем за које је оствaрено право, послодавац је у обавези да у року од 30 дана од дана престанка радног 
односа заснује радни однос са другим незапосленим са евиденције Националне службе који припада категорији теже запошљивих за коју је одређена иста висина субвенције, у 
складу са Јавним позивом; потребно је да то лице задржи у радном односу на неодређено време са пуним радним временом најмање до истека уговором предвиђеног рока увећаног 
за период у коме је извршена замена; изузетно, могуће је извршити замену лица другим незапосленим лицем које припада категорији теже запошљивих одређеној већим износом 
субвенције од одобрене, с тим да Национална служба нема обавезу исплате разлике у висини субвенције; пре укључивања у програм/замену, Национална служба врши 
проверу испуњености законских и услова овог јавног позива за незапослено лице;

- измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, у складу са законом;
- задржи лица за која је остварио право на субвенцију/замену, у периоду реализације уговорне обавезе, на територији ЈЛС истог или нижег степена развијености од ЈЛС на којој је 

остварио право на субвенцију;
- омогући Националној служби праћење реализације уговорне обавезе;
- достави Националној служби доказe о реализацији уговорне обавезе;
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, корисник субвенције је у обавези да врати цео или сразмерни износ исплаћених средстава увећан за законску 
затезну камату од дана преноса средстава. 

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености општина у Републици Србији, могу се добити у свакој организационој јединици 
Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs. 

Tабела са приказом развијености општина у Републици Србији и списак делатности које не могу бити субвенционисане доступни су у свакој организационој јединици Националне 
службе, као и на сајту www.nsz.gov.rs. 

Јавни позив је отворен од дана објављивања до утрошка расположивих средстава, а најкасније до 03.05.2019. године. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 

ПОСЛОВА

Расписује

КОНКУРС
ЗА УПИС 200 ПОЛАЗНИКА

НА ОСНОВНУ ОБУКУ ПРИПАДНИКА 
ВАТРОГАСНО-СПАСИЛАЧКИХ ЈЕДИНИЦА
Министарство унутрашњих послова уписаће 

200 полазника 
на стручно оспособљавање за 

обављање ватрогасно-спасилачких 
послова, и то:

- 8 полазника за потребе Ватрогасно-спасилачког 
батаљона Вождовац - територијa градске општине 
Вождовац
- 2 полазника за потребе Ватрогасно-спасилачког 
одељења Раковица - село - територијa градских 
општина Раковица и Вождовац
- 4 полазника за потребе Ватрогасно-спасилачке чете 
Кошутњак - територијa градских општина Чукарица и 
Раковица
- 6 полазника за потребе Ватрогасно-спасилачке чете 
Земун - територијa градских општина Земун и Нови 
Београд
- 5 полазника за потребе Ватрогасно-спасилачког 
батаљона Бор - територијa града Бора
- 2 полазника за потребе Ватрогасно-спасилачког 
одељења Кладово - територијa општине Кладово
- 3 полазника за потребе Ватрогасно-спасилачког 
одељења Доњи Милановац - територијa општине Мај-
данпек
- 2 полазника за потребе Ватрогасно-спасилачког 
батаљона Ваљево - територијa града Ваљева
- 4 полазника за потребе Ватрогасно-спасилачког 
одељења Дивчибаре - територијa града Ваљева
- 1 полазник за потребе Ватрогасно-спасилачког 
одељења Лајковац - територијa општине Лајковац
- 2 полазника за потребе Ватрогасно-спасилачког 
одељења Уб - територијa општине Уб
- 2 полазника за потребе Ватрогасно-спасилачког 
батаљона Врање - територијa града Врања
- 2 полазника за потребе Ватрогасно-спасилачког 
одељења Босилеград - територијa општине Босиле-
град
- 1 полазник за потребе Ватрогасно-спасилачког 
одељења Бујановац - територијa општине Бујановац
- 3 полазника за потребе Ватрогасно-спасилачког 
одељења Прешево - територијa општине Прешево
- 1 полазник за потребе Ватрогасно-спасилачког 
одељења Трговиште - територијa општине Трговиште
- 3 полазника за потребе Ватрогасно-спасилачког 
батаљона Зајечар - територијa града Зајечара
- 2 полазника за потребе Ватрогасно-спасилачког 
одељења Књажевац - територијa општине Књажевац
- 2 полазника за потребе Ватрогасно-спасилачког 
одељења Сокобања - територијa општине Сокобања
- 4 полазника за потребе Ватрогасно-спасилачког 
батаљона Зрењанин - територијa града Зрењанина
- 1 полазник за потребе Ватрогасно-спасилачког 
одељења Житиште - територијa општине Житиште
- 2 полазника за потребе Ватрогасно-спасилачког одељења 
Српска Црња - територијa општине Нова Црња
- 1 полазник за потребе Ватрогасно-спасилачког 
одељења Нови Бечеј - територијa општине Нови Бечеј
- 1 полазник за потребе Ватрогасно-спасилачког 
одељења Сечањ - територијa општине Сечањ
- 5 полазника за потребе Ватрогасно-спасилачког 
батаљона Јагодина - територијa града Јагодине
- 2 полазника за потребе Ватрогасно-спасилачког 
одељења Ћуприја - територијa општине Ћуприја
- 4 полазника за потребе Ватрогасно-спасилачког 
батаљона Кикинда - територијa града Кикинде
- 2 полазника за потребе Ватрогасно-спасилачког 
одељења Ада - територијa општине Ада
- 2 полазника за потребе Ватрогасно-спасилачког 

одељења Кањижа - територијa општине Кањижа
- 3 полазника за потребе Ватрогасно-спасилачког 
одељења Нови Кнежевац - територијa општине Нови 
Кнежевац
- 2 полазника за потребе Ватрогасно-спасилачког 
одељења Сента - територијa општине Сента
- 4 полазника за потребе Ватрогасно-спасилачке чете 
Крагујевац - територијa града Крагујевца
- 1 полазник за потребе Ватрогасно-спасилачког вода 
Аранђеловац - територијa општине Аранђеловац
- 4 полазника за потребе Ватрогасно-спасилачког 
батаљона Краљево - територијa града Краљева
- 1 полазник за потребе Ватрогасно-спасилачког 
одељења Врњачка Бања - територијa општине Врњач-
ка Бања
- 1 полазник за потребе Ватрогасно-спасилачког одељења 
Александровац - територијa општине Александровац
- 1 полазник за потребе Ватрогасно-спасилачког 
одељења Брус - територијa општине Брус
- 1 полазник за потребе Ватрогасно-спасилачког 
одељења Ћићевац - територијa општине Ћићевац
- 10 полазника за потребе Ватрогасно-спасилачке бри-
гаде Ниш - територијa града Ниша,
- 2 полазника за потребе Ватрогасно-спасилачког 
одељења Дољевац - територијa општине Дољевац,
- 2 полазника за потребе Ватрогасно-спасилачког 
одељења Сврљиг - територијa општине Сврљиг
- 2 полазника за потребе Ватрогасно-спасилачког 
батаљона Нови Пазар - територијa града Новог Пазара
- 1 полазник за потребе Ватрогасно-спасилачког 
одељења Тутин - територијa општине Тутин
- 5 полазника за потребе Ватрогасно - спасилачке бри-
гаде Нови Сад - територијa града Новог Сада
- 1 полазник за потребе Ватрогасно спасилачког 
одељења Бачки Петровац - територијa општине Бачки 
Петровац
- 1 полазник за потребе Ватрогасно спасилачког 
одељења Сремски Карловци - територијa општине 
Сремски Карловци
- 1 полазник за потребе Ватрогасно спасилачког 
одељења Србобран - територијa општине Србобран
- 11 полазника за потребе Ватрогасно-спасилачког 
батаљона Панчево - територијa града Панчева
- 2 полазника за потребе Ватрогасно-спасилачког 
одељења Алибунар - територијa општине Алибунар
- 1 полазник за потребе Ватрогасно-спасилачког 
одељења Бела Црква - територијa општине Бела Црк-
ва
- 2 полазника за потребе Ватрогасно-спасилачког вода 
Вршац - територијa града Вршца
- 2 полазника за потребе Ватрогасно-спасилачког 
одељења Ковин - територијa општине Ковин
- 3 полазника за потребе Ватрогасно-спасилачког 
одељења Опово - територијa општине Опово
- 2 полазника за потребе Ватрогасно-спасилачког 
батаљона Пирот - територијa града Пирота
- 2 полазника за потребе Ватрогасно-спасилачког 
одељења Бабушница - територијa општине Бабушни-
ца
- 4 полазника за потребе Ватрогасно-спасилачког 
батаљона Пожаревац - територијa града Пожаревца
- 1 полазник за потребе Ватрогасно-спасилачког 
одељења Велико Градиште - територијa општине 
Велико Градиште
- 1 полазник за потребе Ватрогасно-спасилачког 
одељења Кучево - територијa општине Кучево
- 3 полазника за потребе Ватрогасно-спасилачког батаљо-
на Пријепоље - територијa општине Пријепоље
- 2 полазника за потребе Ватрогасно-спасилачког 
батаљона Смедерево - територијa града Смедерева
- 2 полазника за потребе Ватрогасно-спасилачког 
одељења Велика Плана - територијa општине Велика 
Плана
- 2 полазника за потребе Ватрогасно-спасилачког 
батаљона Сомбор - територијa града Сомбора
- 1 полазник за потребе Ватрогасно-спасилачког 
одељења Апатин - територијa општине Апатин
- 3 полазника за потребе Ватрогасно-спасилачког 
одељења Кула - територијa општине Кула
- 1 полазник за потребе Ватрогасно-спасилачког 
одељења Оџаци - територијa општине Оџаци
- 4 полазника за потребе Ватрогасно-спасилачког 
батаљона Сремска Митровица - територијa града 
Сремска Митровица
- 2 полазника за потребе Ватрогасно-спасилачког 
одељења Стара Пазова - територијa општине Стара 
Пазова

- 2 полазника за потребе Ватрогасно-спасилачког 
одељења Шид - територијa општине Шид
- 6 полазника за потребе Ватрогасно-спасилачког 
батаљона Суботица - територијa града Суботица
- 4 полазника за потребе Ватрогасно-спасилачког 
батаљона Ужице - територијa града Ужица
- 2 полазника за потребе Ватрогасно-спасилачког 
одељења Мокра Гора - територијa градске општине Ужице
- 2 полазника за потребе Ватрогасно-спасилачког 
одељења Ариље - територијa општине Ариље
- 2 полазника за потребе Ватрогасно-спасилачког 
батаљона Чачак - територијa града Чачка
- 1 полазник за потребе Ватрогасно-спасилачког 
одељења Ивањица - територијa општине Ивањица
- 4 полазника за потребе Ватрогасно-спасилачког 
батаљона Шабац - територијa града Шапца
- 2 полазника за потребе Ватрогасно-спасилачког 
одељења Коцељева - територијa општине Коцељева
- 1 полазник за потребе Ватрогасно-спасилачког 
одељења Љубовија - територијa општине Љубовија и
- 1 полазник за потребе Ватрогасно-спасилачког 
одељења Мали Зворник - територијa општине Мали 
Зворник

УСЛОВИ КОНКУРСА

Право учешћа на конкурсу има лице које испуњава 
следеће услове:
1) да је држављанин Републике Србије;
2) да најмање годину дана има пребивалиште на тери-
торији организационе јединице за коју је расписан 
конкурс;
3) да нема мање од 19, а више од 30 година старости 
до дана закључења конкурса;
4) да има завршену средњу школу;
5) да не постоје безбедносне сметње за заснивање рад-
ног односа у Министарству унутрaшњих послова;
6) да поседује важећу националну возачку дозволу за 
управљање моторним возилом Ц категорије;
7) да испуњава посебне услове у погледу критеријума 
здравствене, психо - физичке и базично - моторичке 
способности.

Право учешћа има и лице које поседује важећу национал-
ну возачку дозволу за управљање моторним возилом Б 
категорије, а није положило возачки испит Ц категорије, 
уз обавезу да га положи у року од 1,5 године од дана завр-
шетка основне обуке припадника ватрогасно-спасилачких 
јединица.

Избор кандидата за полазнике курса на основну обуку 
припадника ватрогасно-спасилачких јединица Минис-
тарства спроводи комисија коју именује министар 
унутрашњих послова.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС

Пријава на конкурс са документацијом подноси се 
полицијској станици по месту пребивалишта кандида-
та, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у 
дневном листу „Политика“.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Пријава - образац се може добити у полицијској стани-
ци или преузети са интернет адресе www.copo.edu.rs.

Уз пријаву се прилаже следећа документација:
1. извод из здравственог картона (образац преузети 
у полицијској станици или са интернет адресе www.
copo.edu.rs),
2. оригинал уверење о држављанству (не старије од 
шест месеци),
3. оригинал извод из матичне књиге рођених,
4. оригинал уверења основног и вишег суда да се про-
тив кандидата не води кривични поступак (не старије 
од шест месеци),
5. оверена фотокопија дипломе о завршеном средњем 
образовању и васпитању,
6. очитана лична карта или оверена фотокопија личне 
карте која није чипована,
7. оверена фотокопија возачке дозволе Ц категорије.

Лице које не поседује важећу националну возачку дозво-
лу за управљање моторним возилимa Ц категорије при-
лаже оверену фотокопију важеће националне возачке 
дозволе за управљање моторним возилима Б категорије.

Администрација и управа 
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Препорука је да документа о којима орган води служ-
бене евиденције (уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених и уверење суда) кандидат 
достави сам у циљу бржег и ефикаснијег спровођења 
поступка. 

ПОСТУПАК ИЗБОРА КАНДИДАТА

Процедура траје од један до три дана, у зависности од 
резултата остварених првог, односно другог дана. Кан-
дидати су у обавези да испуне посебне критеријуме и 
прођу процес селекције који чини: лекарски прегледи, 
психолошка селекција, провера базично-моторичког 
статуса и интервју. Сваки појединачни део процеса 
селекције је елиминациони за кандидате који не задо-
воље утврђене критеријуме.

Путне трошкове, трошкове лекарских прегледа и трош-
кове боравка у току процеса селекције сносе кандидати.

Обавештавање кандидата о датуму и месту обављања 
лекарских прегледа, психолошке селекције, базич-
но-моторичког статуса и интервјуа врши се најкасније 
седам дана пре њиховог почетка.

Општи лекарски преглед за утврђивање здравственог 
стања полазника обавља Завод за здравствену заштиту 
радника Министарства унутрашњих послова, у сарадњи 
са организационом јединицом надлежном за послове 
управљања људским ресурсима.

Специјалистички лекарски преглед за утврђивање здрав-
ственог стања полазника обавља Завод за здравствену 
заштиту радника Министарства унутрашњих послова.

Потпуна равноправност кандидата у процесу селек-
ције обезбеђује се на тај начин што се кандидати воде 
под шифром приликом провера.

Кандидати који су испунили услове и успешно прошли 
процес селекције за полазнике Основне обуке припад-
ника ватрогасно-спасилачких јединица, рангирају се 
на основу збирних резултата у свим деловима селек-
ције и имају право да остваре увид у сопствене резул-
тате у свим фазама процеса селекције.

Комисија утврђује коначну ранг-листу кандидата. На 
основу коначне ранг-листе, одлуку о пријему кандида-
та доноси министар унутрашњих послова. 

Кандидат који не буде примљен писмено се обавешта-
ва у року од осам дана од дана доношења одлуке. 
Кандидат који није примљен на обуку може подне-
ти захтев за преиспитивање одлуке министру, преко 
Националног тренинг центра за ванредне ситуације, у 
року од осам дана од дана пријема обавештења. 

Обавештавање кандидата о пријему на обуку, обавља 
се најмање седам дана пре почетка обуке. Министарство 
унутрашњих послова и кандидат који је након спроведе-
ног конкурса примљен на курс за Основну обуку припад-
ника ватрогасно-спасилачких јединица Министарства, 
закључују уговор о утврђивању међусобних права и оба-
веза. Уговор се потписује пре почетка, а најкасније у року 
од десет дана од дана почетка обуке.

Кандидатима који не испуне услове предвиђене кон-
курсом за пријем, уз писмено обавештење, на кућну 
адресу враћа се и документација приложена уз 
пријаву на конкурс.

ПРАВА И ДУЖНОСТИ ПОЛАЗНИКА 
СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА

Полазник који успешно заврши Основну обуку припад-
ника ватрогасно-спасилачких јединица Министарства 
добија уверење и стиче могућност заснивања радног 
односа у Министарству унутрашњих послова, у складу 
са законом и подзаконским актима који регулишу ову 
материју. 

Полазник који успешно заврши Основну обуку припад-
ника ватрогасно-спасилачких јединица радни однос 
заснива у својству приправника у ватрогасно-спа-
силачкој јединици, уз дужност да најмање пет годи-
на остане на раду у Министарству или да надокнади 
трошкове стручног оспособљавања.

Полазник који успешно заврши Основну обуку припад-
ника ватрогасно-спасилачких јединица и заснује рад-
ни однос у Министарству унутрашњих послова, дужан 
је да положи возачки испит за управљање моторним 
возилом Ц категорије у року од 1,5 године од дана 
завршетка обуке. Трошкове обуке и полагања возач-
ког испита сноси полазник.

Полазницима је у току основне обуке обезбеђен смештај 
и исхрана, као и опрема неопходна за реализацију настав-
них садржаја, сходно уговору који полазник закључује са 
Министарством унутрашњих послова.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви тражени докази у оригиналу или ове-
реној фотокопији, биће одбачене.

Адреса: Национални тренинг центар за ванредне 
ситуације, Цара Душана 196, Земун, Београд, број 
телефона: 011/274-1042, 011/274-1041, ntc_vs@mup.
gov.rs

БЕОГРА Д

На основу члана 135 Закона о полицији („Службени глас-
ник РС”, бр. 6/2016, 24/2018 и 87/2018) и члана 2, а у 
вези са чл. 6 и 7 Уредбе о спровођењу јавног конкурса 
за попуњавање радних места полицијских службеника 
у Министарству унутрашњих послова („Службени глас-
ник РС”, бр. 18/2019) и закључка Комисије за давање 
сагласности за ново запошљавање и додатно радно 
ангажовање код корисника јавних средстава Пов. 51 
број: 00-5/2018 од 25.01.2019. године, Сектор за људске 
ресурсе оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКOГ 

РАДНОГ МЕСТА
ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА

Орган у коме се попуњава радно место: Минис-
тарство унутрашњих послова, Сектор за људске ресур-
се, Одељење за људске ресурсе Полицијске управе за 
град Београд

Место рада: Полицијска управа за град Београд, 
Булевар деспота Стефана 107, Београд 

Радно место које се попуњава:

Главни службеник за психолошку 
превенцију I

Одсек за здравствену и психолошку 
превенцију, Одељење за људске 

ресурсе Полицијске управе за град 
Београд, Сектор за људске ресурсе
1 извршилац, утврђено под редним 

бројем 08.10.4.2

Врста радног односа: радни однос на неодређено 
време или на одређено време у својству приправника

Опис послова:
• обавља саветодавну-стручну активност са запос-
ленима и члановима њихових породица којима је 
потребна психолошка помоћ;
• ангажује се у ситуацијама које захтевају психолошке 
интервенције (психолошко саветовање, дебрифинг, 
подршка);
• спроводи едукацију запослених из области психо-
лошке превенције;
• процењује међуљудске односе и предлаже мере за 
њихово одржавање и јачање;
• непосредно се ангажује у анализи узрока и последи-
ца негативних појава и ванредних догађаја (конфликт-
ни међуљудски односи, алкохолизам, наркоманија, 
суициди и др.) и предлаже адекватне мере;
• спроводи релевантна истраживања;
• послове из своје надлежности редовно обавља и на 
терену, уз изложеност ситуацијама повећаног ризика;
• даје предлоге за организационо и нормативно уна-
пређење из делокруга рада;
• усваја принципе, нове методе и технике и примeњује 
искуства најбољих примера из праксе у области рада;

• припрема податке неопходне за израду нацрта и 
предлога прописа и општих аката из делокруга рада;
• спроводи и прати примену законских и подзаконских  
прописа, интерних обавезујућих аката и стратешких 
докумената из делокруга рада;
• непосреднo учествује у унапређењу стручне оспо-
собљености запослених за успешан и квалитетан рад 
у условима примене савремених средстава и метода;
• припрема и израђује евиденције, анализе, извештаје 
и информације у складу са захтевима посла и степеном 
образовања;
• одлаже, чува и архивира документацију у складу са 
прописима;
• обавља и друге унутрашње послове који су у непо-
средној вези са полицијским пословима, а који му се 
ставе у задатак по налогу надређеног руководиоца.

Услови: стечено високо образовање по Закону о 
универзитету у трајању од најмање четири године, 
филозофски факултет, смер психологија или високо 
образовање стечено на студијама II степена - мас-
тер академске студије, у обиму 300 ЕСПБ бодова, из 
научне области психолошке науке. Кандидати од 300 
ЕСПБ бодова морају имати најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва из наведене научне области. Кандидати морају да 
испуњавају опште услове за рад у државним органи-
ма предвиђене законом, посебне услове прописане 
Законом о полицији (члан 137 и 138) и Правилником о 
унутрашем уређењу и систематизацији радних места у 
Министартсву унутрашњих послова.

У изборном поступку проверавају се:
• формално-правни услови - увидом у податке из 
пријаве и на основу расположиве документације;
• техничке компетенције (знања и вештине) - писаним 
тестом знања који садржи и питање у виду решавања 
конкретног проблема, задатка и ситуације (студија 
случаја); 
• психолошки захтеви и базичне компетенције - стан-
дардизованим психолошким тестовима и психолош-
ким интервјуом;
• здравствена способност - обављањем лекарског пре-
гледа у референтној здравственој установи;
• интервју - полуструктурисаним интервјуом.

Знања, вештине и стручна оспособљеност, потреб-
не за рад на радном месту, а које се проверавају и 
оцењују у изборном поступку су: 
• знање из области рада на радном месту, у складу са 
описом посла радног места;
• основно познавање Закона о условима за обављање 
психолошке делатности, Етички кодекс психолога 
Србије, програм за обраду података у друштвеним 
наукама SPSS, познавање области људских ресурса, 
Закон о дискриминацији, Закон о спречавања злос-
тављања на раду.

Датум оглашавања: 27.03.2019. године.

Овај оглас објављује се на интранет и на интернет 
страници Министарства унутрашњих послова, оглас-
ној табли Сектора за људске ресурсе, огласној таб-
ли Одељења за људске ресурсе Полицијске управе 
за град Београд, у дневном листу „Политика“ и на 
интернет презентацији и периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

Рок за подношење пријава на јавни конкурс: 
Десет дана од дана објављивања конкурса у дневном 
листу „Политика“ и почиње да тече наредног дана од 
дана када је конкурс објављен.

Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: 
Министарство унутрашњих послова, Сектор за људ-
ске ресурсе, Одељење за људске ресурсе Полицијске 
управе за град Београд, Булевар деспота Стефана 107, 
11000 Београд (писарница Полицијске управе за град 
Београд или путем поште), са назнаком: „За јавни кон-
курс за радно место главни службеник за психолошку 
превенцију I у Одељењу за људске ресурсе Полицијске 
управе за град Београд, Сектору за људске ресурсе“. 

Лица задужена за давање обавештења о конкур-
су: Зорана Бошковић и Милица Стојишић, 011/2797-654, у 
периоду од 13.00 до 15.00 часова, сваког радног дана.

Администрација и управа 
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Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
• образац пријаве на конкурс - дат је уз овај оглас, 
чини његов саставни део и исти је неопходно попуни-
ти и својеручно потписати;
• кратка биографија;
• оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању, 
у складу са прописаним условом у погледу образовања;
• оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених Републике Србије;
• оригинал или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству Републике Србије (не старијег од шест месеци);
• оригинал уверења основног и вишег суда да се про-
тив кандидата не води кривични поступак (са датумом 
издавања не старијим од шест месеци); 
• очитана лична карта са чипом или оверена фотоко-
пија личне карте која није чипована;
• оверена фотокопија радне књижице или извода из 
електронске базе података Централног регистра Фон-
да за пензијско-инвалидско осигурање;
• оверене фотокопије исправа којима се доказују пода-
ци о радном искуству (потврде, решења и други акти 
из којих се види на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у ком периоду је стечено радно искуство), 
уколико кандидат исто поседује;
• оверена фотокопија исправа којима се доказују 
подаци о стручном оспособљавању, усавршавању и 
посебним областима знања (уколико кандидат исто 
поседује);
• оверена фотокопија уверења о положеном стручном 
испиту (уколико кандидат исто поседује);
• доказ да кандидат има пријављено пребивалиште на 
територији Републике Србије - најмање годину дана 
непрекидно пре дана подношења пријаве на јавни 
конкурс;
• изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам при-
бавити податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција или ће то орган учинити уместо њега. 

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

Датум отпочињања изборног поступка: 12.04.2019. 
године. Овим се сматра да су сви кандидати који су ушли у 
изборни поступак уредно обавештени о отпочињању истог.

НАПОМЕНА: Документи о чињеницама о којима 
се води службена евиденција су: извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству Репу-
блике Србије и уверење основног и вишег суда да се 
против кандидата не води кривични поступак, доказ 
да кандидат има пријављено пребивалиште на тери-
торији Републике Србије - најмање годину дана непре-
кидно пре дана подношења пријаве на јавни конкурс.

Одредбама чл. 9 и 103 Закона о општем управ-
ном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016 
и 95/2018 - аутентично 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 под-
несе личне податке неопходне за одлучивање органа, 
захтев за покретање поступка ће се сматрати неуред-
ним (члан 103 став 3).

Потребно је да учесник конкурса достави изјаву којом се 
опредељује за једну од две могућности: да Министарство 
прибави податке о којима се води службена евиденција 
или да ће то кандидат учини сам.

Препорука је да учесник конкурса сам достави сву 
неопходну документацију у циљу бржег и ефикаснијег 
спровођења конкурса.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непот-
пуне пријаве биће одбачене решењем.

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

Образац изјаве објављен је уз текст огласа на сајту 
Националне службе за запошљавање и сајту Минис-
тарства унутрашњих послова и исти је неопходно 
попунити и својеручно потписати.

На основу члана 135 Закона о полицији („Службени 
гласник РС“, бр. 6/2016, 24/2018 и 87/2018) и члана 2, 
а у вези са чланом 6 и 7 Уредбе о спровођењу јавног 
конкурса за попуњавање радних места полицијских 
службеника у Министарству унутрашњих посло-
ва („Службени гласник РС“, бр. 18/2019) и закључка 
Комисије за давање сагласности за ново запошља-
вање и додатно радно ангажовање код корисника јав-
них средстава Пов. 51 Број: 00-5/2018 од 25.01.2019. 
године, Сектор за људске ресурсе оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА
ПОЛИЦИЈСКИХ СЛУЖБЕНИКА 

Орган у коме се попуњаваjу радна места: Минис-
тарство унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе

Место рада: СИВ 2, Булевар др Зорана Ђинђића 104, 
Нови Београд 

Радна места која се попуњавају:

1) Доктор медицине 
за здравствену превенцију I

у Одсеку за здравствену превенцију, 
Одељење за здравље запослених и 

безбедност на раду, Сектор за људске 
ресурсе

1 извршилац, утврђено под редним 
бројем 08.8.1.2

2) Доктор медицине 
за здравствену превенцију I

у Одсеку за безбедност и здравље на 
раду, Одељење за здравље запослених 
и безбедност на раду, Сектор за људске 

ресурсе
1 извршилац, утврђено под редним 

бројем 08.8.2.3

3) Лице за безбедност 
и здравље на раду I

у Одсеку за безбедност и здравље на 
раду, Одељење за здравље запослених 
и безбедност на раду, Сектор за људске 
ресурсе - 1 (један) извршилац утврђено 

под редним бројем 08.8.2.2

Врста радног односа: радни однос на неодређено 
време или на одређено време у својству приправника.

Опис послова:
За радна места доктор медицине за здравстве-
ну превенцију I:
- одговоран је за праћење и унапређење здравственог 
стања запослених кроз претходне, периодичне и ван-
редне лекарске прегледе; 
- припрема и уноси податке са извештаја лекарског 
прегледа у информациони систем и води евиденцију 
о здравственој способности радника МУП-а, креира и 
ажурира базе података; анализира здравствено стање 
након извршених прегледа; 
- обавља послове здравствене превенције (уна-
пређење и очување здравља, рана детекција обољења 
и упућивање на лечење у установе здравственог сис-
тема РС, социјална рехабилитација, распоређивање на 
адекватно радно место); 
- осмишљава, организује и реализује васпитни рад; 
- врши санитетска обезбеђења следећих актив-
ности Министарства: санитетско обезбеђење бојевог 
гађања, санитетско обезбеђење приликом транс-
порта и уништавања минско-експлозивних материја 
и токсичних и других материја опасних по живот и 
здравље, санитетско обезбеђење јавних скупова где 
долази до нарушавања ЈРМ-а у већем обиму, санитет-
ско обезбеђење приликом посете страних државника, 
санитетска обезеђења физичких провера, санитетска 

обезбеђења у свим ванредним ситуацијама, санитет-
ско обезбеђење курсева и обука, на терену и по оте-
жаним временским и микроклиматским условима, а по 
потреби и других активности Министарства; 
- организује набавку неопходних медицинских сред-
става за пружање стручне медицинске помоћи; 
осмишљава и реализује едукације из прве помоћи у 
оквиру обука у Министарству; 
- учествује у раду Комисије за утврђивање здравствене 
способности за наставу физичке обуке, проверу основ-
них полицијских вештина полицијских службеника; 
- утврђује здравствену оправданост предлога за доде-
лу солидарне помоћи; 
- стручно се усавршава у областима релевантним за 
послове које обавља; 
- обавља и друге послове у складу са својом стручном 
спремом из надлежности Одељења, а по налогу непо-
средног руководиоца.

За радно место лице за безбедност и здравље 
на раду I:
- обавља стручне задатке који захтевају стручну обра-
ду прикупљених података и њихово тумачење уз при-
мену утврђених метода рада и процедура;
- спроводи поступак процене ризика;
- израђује акте о процени ризика;
- припрема опште и појединачне акте из области без-
бедности и заштите;
- врши контролу и даје савете послодавцу у плани-
рању, избору, коришћењу, одржавању средстава за 
рад, опасних материја и средстава за личну заштиту 
на раду;
- учествује у опремању и уређивању радног места у 
циљу обезбеђивања безбедних и здравих услова рада;
- организује превентивна и периодична испитивања 
услова радне околине и опреме за рад;
- предлаже мере за побољшање услова рада, нарочи-
то на радном месту са повећаним ризиком;
- прати и контролише примену мера за безбедност и 
здравље код послодавца;
- прати стање у вези са повредама на раду и професио-
налним обољењима, као и болестима у вези са радом, 
учествује у утврђивању нових узрока и припрема 
извештаје са предлозима мера за њихово отклањање;
- учествује у припреми и спровођењу обуке запосле-
них из области безбедности и заштите;
- припрема упутства за безбедан рад и контролише 
њихову примену;
- забрањује рад на радном месту или употребу сред-
става за рад у случају када утврди непосредну опас-
ност по живот и здравље запосленог;
- сарађује и координира рад са службом медици-
не рада по свим питањима у области безбедности и 
здравља на раду;
- води евиденције у облсти безбедности и здравља на 
раду код послодавца;
- даје предлоге за организационо и нормативно уна-
пређење из делокруга рада;
- усваја принципе, нове методе и технике и примењује 
искуства најбољих примера из праксе у области рада;
- припрема податке неопходне за израду нацрта и пред-
лога прописа и општих аката из делокруга рада;
- спроводи и прати примену законских и подзаконских 
прописа, интерних обавезујућих аката и стратешких 
докумената из делокруга рада;
- непосредно учествује у унапређењу стручне оспо-
собљености запослених за успешан и квалитетан рад 
у условима примене савремених средстава и метода;
- припрема и израђује евиденције, анализе, извештаје и 
информације у складу са захтевима послова и степеном 
образовања;
- одлаже, чува и архивира документацију у складу са 
прописима;
- обавља и друге послове у складу са својом стручном 
спремом из надлежности Одељења, а по налогу непо-
средног руководиоца.

Услови:
За радна места доктор медицине за здравстве-
ну превенцију I: стечено високо образовање по 
Закону о универзитету - медицински факултет или 
високо образовање стечено на инегрисаним академ-
ским студијама у обиму 360 ЕСПБ бодова из научне 
области медицинске науке; као посебан услов за рад 
на наведеним радним местима захтева се лиценца за 
рад Лекарске коморе Србије.

Администрација и управа
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За радно место лице за безбедност и здравље 
на раду I: стечено високо образовање по Закону о 
универзитету у трајању од најмање четири године - 
факултет природног, друштвеног или техничког смера 
или високо образовање стечено на студијама првог 
степена - основне академске студије или специјалис-
тичке струковне студије, у обиму 240 ЕСПБ из научних 
области у оквиру образовно-научних поља: природ-
но-математичке науке, техничко-технолошке науке, 
друштвено-хуманистичке науке, ИМТ и двопредмет-
не студије. Кандидати од стечених 240 ЕСПБ бодова 
морају имати најмање 180 ЕСПБ бодова из научних 
области у оквиру наведених образовно-научних поља. 
Као посебан услов за рад на наведеном радном месту 
захтева се уверење о положеном стручном испиту о 
практичној оспособљености за обављање послова 
безбедности и здравља на раду. Кандидати морају да 
испуњавају опште услове за рад у државним органи-
ма предвиђене законом, посебне услове прописане 
Законом о полицији (члан 137 и 138) и Правилником о 
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места 
у Министарству унутрашњих послова.

У изборном поступку проверавају се: формал-
но-правни услови - увидом у податке из пријаве и на 
основу расположиве документације; техничке компе-
тенције (знања и вештине) - писаним тестом знања 
који садржи и питање у виду решавања конкрет-
ног проблема, задатка и ситуације (студија случаја); 
психолошки захтеви и базичне компетенције - стан-
дардизованим психолошким тестовима и психолош-
ким интервјуом; здравствена способност - обављањем 
лекарског прегледа у референтној здравственој уста-
нови; интервју - полуструктурисаним интервјуом.
 
Знања, вештине и стручна оспособљеност, 
потребне за рад на радним местима доктор 
медицине за здравствену превенцију I, а које 
се проверавају и оцењују у изборном поступ-
ку су: знање из области рада на радном месту, у 
складу са описом посла радног места, основно 
познавање Закона о здравственој заштити, Закона 
о здравственом осигурању, Закона о пензијском и 
инвалидском осигурању и Закона о полицији.

Знања, вештине и стручна оспособљеност, 
потребне за рад на радном месту лице за без-
бедност и здравље на раду I, а које се про-
веравају и оцењују у изборном поступку су: 
знање из области рада на радном месту, у складу 
са описом посла радног места, основно познавање 
Закона о безбедности и здрављу на раду, Закона о 
здравственој заштити, Закона о здравственом осигу-
рању, Закона о пензијском и инвалидском осигурању 
и Закона о полицији.
Датум оглашавања: 27.03.2019. године.

Овај оглас објављује се на интранет и интернет страни-
ци Министарства унутрашњих послова и огласној табли 
Сектора за људске ресурсе, у дневном листу „Полити-
ка“ и на интернет презентацији и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.

Рок за подношење пријава на јавни конкурс: 
Десет дана од дана објављивања конкурса у дневном 
листу „Политика“ и почиње да тече наредног дана од 
дана када је конкурс објављен.

Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: 
Министарство унутрашњих послова, Сектор за људске 
ресурсе, Булевар др Зорана Ђинђића 104, 11070 Нови 
Београд (писарница СИВ-а 2 или путем поште), са наз-
наком: „За јавни конкурс (обавезно навести назив и ред-
ни број радног места за које се подноси пријава)“.

Лице задужено за давање обавештења о кон-
курсу: Стефани Цако, 011/274-0000, локал 402-81, 
e-mail: stefani.cako@mup.gov.rs, у периоду од 13.00 до 
15.00 часова, сваког радног дана.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
• образац пријаве на конкурс - дат је уз овај оглас, 
чини његов саставни део и исти је неопходно попуни-
ти и својеручно потписати; 
• кратка биографија;
• оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању 
у складу са прописаним условом у погледу образовања;

• оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених Републике Србије;
• оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству Републике Србије (са датумом изда-
вања не старијим од шест месеци);
• оригинал уверења Основног и Вишег суда да се про-
тив кандидата не води кривични поступак (са датумом 
издавања не старијим од шест месеци);
• очитана лична карта са чипом или оверена фотоко-
пија личне карте која није чипована;
• оверена фотокопија радне књижице или извода из 
електронске базе података Централног регистра Фон-
да за пензијско-инвалидско осигурање;
• оверене фотокопије исправа којима се доказују пода-
ци о радном искуству (потврде, решења и други акти 
из којих се види на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у ком периоду је стечено радно искуство), 
уколико кандидат исто поседује;
• оверена фотокопија исправа којима се доказују 
подаци о стручном оспособљавању, усавршавању и 
посебним областима знања (уколико кандидат исто 
поседује);
• оверена фотокопија уверења о положеном стручном 
испиту (уколико кандидат исто поседује); 
• доказ да кандидат има пријављено пребивалиште на 
територији Републике Србије - најмање годину дана 
непрекидно пре дана подношења пријаве на јавни 
конкурс;
• изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам при-
бавити податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција или ће то орган учинити уместо њега.

Кандидати који подносе пријаву за радно место 
доктор медицине за здравствену превенцију I, 
уз горе наведену документацију, уз пријаву прилажу и 
оверену фотокопију лиценце за рад Лекарске коморе 
Србије.

Кандидати који подносе пријаву за радно место 
лице за безбедност и здравље на раду I, уз горе 
наведену документацију, уз пријаву прилажу и овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном испиту 
о практичној оспособљености за обављање послова 
безбедности и здравља на раду.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији 
која је оверена код јавног бележника (изузетно у гра-
довима и општинама у којима нису именовани јавни 
бележници, приложeни докази могу бити оверени у 
основним судовима, судским јединицама, пријемним 
канцеларијама основних судова, односно општин-
ским управа као поверени посао). Као доказ се могу 
приложити фотокопије докумената које су оверене 
пре 01.03.2017. године у основним судовима, односно 
општинским управама.

Датум отпочињања изборног поступка: 16.04.2019. 
године. Овим се сматра да су сви кандидати који су ушли у 
изборни поступак уредно обавештени о отпочињању истог.

НАПОМЕНА: Документи о чињеницама о којима 
се води службена евиденција су: извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству Репу-
блике Србије и уверење основног и вишег суда да се 
против кандидата не води кривични поступак, доказ 
да кандидат има пријављено пребивалиште на тери-
торији Републике Србије - најмање годину дана непре-
кидно пре дана подношења пријаве на јавни конкурс.

Одредбом члана 9 и 103 Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016 и 
95/2018-аутентично 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 под-
несе личне податке неопходне за одлучивање органа, 
захтев за покретање поступка ће се сматрати неуред-
ним (члан 103 став 3).

Потребно је да учесник конкурса достави изјаву 
којом се опредељује за једну од две могућности: 
да Министарство прибави податке о којима се води служ-
бена евиденција или да ће то кандидат учини сам.

Препорука је да учесник конкурса сам достави сву 
неопходну документацију у циљу бржег и ефикаснијег 
спровођења конкурса.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне 
пријаве, биће одбачене решењем.

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

Образац изјаве објављен је уз текст огласа на сајту 
Националне службе за запошљавање и сајту Министар-
ства унутрашњих послова и исти је неопходно попунити 
и својеручно потписати.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

Служба за управљање кадровима
Београд

На основу члана 68 став 1, а у вези са чл. 54 став 1 и 55 
Закона о државним службеницима („Службени глас-
ник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 
64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 
и 95/18), члана 9 став 2, а у вези са чланом 11 став 2 
Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање 
радних места у државним органима („Службени глас-
ник РС”, бр. 2/2019), Служба за управљање кадровима 
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњава положаj: Управа за 
заједничке послове републичких органа, Београд

Положај који се попуњава:

Заменик директора Управе за 
заједничке послове републичких 
органа - положај у четвртој групи

Опис послова: Помаже у раду директору у оквиру 
овлашћења која му директор одреди; замењује дирек-
тора Управе у његовој одсутности или спречености; 
координира рад унутрашњих јединица у Управи; оства-
рује сарадњу из делокруга Управе са другим органима 
и организацијама и обавља и друге послове у оквиру 
овлашћења које му директор одреди.

Услови: стечено високо образовање на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, најмање девет година радног 
искуства у струци, или седам година радног искуства 
у струци од којих најмање две године на руководећим 
радним местима или пет година радног искуства на 
руководећим радним местима, положен државни 
стручни испит, као и потребне компетенције за рад 
на радном месту, држављанство Републике Србије; да 
учеснику конкурса раније није престајао радни однос 
у државном органу због теже повреде дужности из 
радног односа и да није осуђиван на казну затвора од 
најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се:
- опште функционалне компетенције и то: орга-
низација и рад државних органа РС - провера ће се 
вршити путем теста; дигитална писменост - прове-
ра ће се вршити практичним радом на рачунару или 
увидом у доказ о знању рада на рачунару; пословна 
комуникација - провера ће се вршити путем писмене 
симулације;
- посебне функционалне компетенције и то: 
*посебна функционална компетенција за област рада 
послови руковођења (општи, стратегијски и финан-
сијски менаџмент; основе управљања људским ресур-
сима; организационо понашање; управљање проме-
нама; управљање пројектима; стратегије и канали 
комуникације; методологија и технике планирања, 

Администрација и управа
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праћења, евалуације и извештавања у средњорочном 
и стратешком планирању и спровођење јавних поли-
тика) - провера ће се вршити путем усмене симула-
ције; *посебна функционална компетенција за област 
рада студијско-аналитички послови (идентификовање 
ресурса неопходних за управљање јавним полити-
кама - costing; методологију припреме докумената 
јавних политика и формалну процедуру за њихово 
усвајање; методологију праћења, спровођења, вред-
новања и извештавања о ефектима јавних политика-
ма) - провера ће се вршити путем усмене симулације; 
*посебне функционалне компетенције за радно место: 
прописи и акти из надлежности и организације органа 
(Уредба о Управи за заједничке послове републичких 
органа; Стратегија реформе јавне управе у Републи-
ци Србији); прописи и акти из делокруга радног места 
(Закон о Влади, Закон о државној управи, Закон о јав-
ним набавкама) - провера ће се вршити путем усмене 
симулације;
- понашајне компетенције (управљање информа-
цијама; управљање задацима и остваривање резулта-
та; оријентација ка учењу и променама; изградња и 
одржавање професионалних односа; савесност, пос-
већеност и интегритет; управљање људским ресур-
сима; стратешко управљање) - провера ће се вршити 
путем психометријских тестова и интервјуа базираних 
на компетенцијама;
- интервју са кокурсном комисијом - процена 
мотивације за рад на радном месту и прихватање 
вредности државних органа.

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

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

Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс 
садржи: податке о конкурсу, личне податке, адресу 
становања, телефон, електронску адресу; образо-
вање, стручне и друге испите подносиоца пријаве који 
су услов за заснивање радног односа; податак о знању 
рада на рачунару; додатне едукације; радно искуство; 
посебне услове; посебне изјаве од значаја за учешће у 
конкурсним поступцима у државним органима.

Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу прија-
ве који је доступан на интернет презентацији Службе 
за управљање кадровима или у штампаној верзији на 
писарници Службе за управљање кадровима, Нови 
Београд, Булевар Михајла Пупина 2.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава 
добија шифру под којом подносилац пријаве учествује 
у даљем изборном поступку. Подносилац пријаве се 
обавештава о додељеној шифри у року од три дана 
од пријема пријаве, достављањем наведеног податка 
на начин који је у пријави назначио за доставу оба-
вештења.

Докази који се прилажу уз образац пријаве су: 
писани доказ о знању рада на рачунару.

Кандидати који уз образац пријаве доставе писани 
доказ о знању рада на рачунару биће ослобођени про-
вере компетенције „Дигитална писменост“ сем уколи-
ко комисија одлучи да се приложени доказ не може 
прихватити као доказ којим се кандидат ослобађа од 
провере опште компетенције „Дигитална писменост“. 

Остали докази које прилажу само кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка пре интер-
вјуа са Конкурсном комисијом: уверењe о држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених; диплома о 
стручној спреми; уверење о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима (лица 
са положеним правосудним испитом уместо уверења 
о положеном државном стручном испиту за рад у 
државним органима достављају уверење о положеном 
правосудном испиту); исправе којима се доказује рад-
но искуство у струци (потврде, решења и други акти из 
којих се види на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у ком периоду је стечено радно искуство). 

Кандидати који су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са конкурсном комисијом биће 
позвани да, у року од пет радних дана од дана пријема 
обавештења, доставе остале доказе који се прилажу у 
конкурсном поступку. Кандидати који не доставе наве-
дене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, 
односно који на основу достављених или прибавље-
них доказа не испуњавају услове за запослење, пис-
мено се обавештавају да су искључени из даљег 
изборног поступка. Докази се достављају на наведену 
адресу Службе за управљање кадровима.

Лице које нема положен државни стручни испит, дужно 
је да исто наведе у обрасцу пријаве, да пријави полагање 
тог испита у Министарству државне управе и локалне 
самоуправе у року од 5 дана од дана истека рока за под-
ношење пријава на конкурс и да Служби за управљање 
кадровима достави доказ о положеном државном струч-
ном испиту у року од 20 дана од дана истека рока за под-
ношење пријава на конкурс за попуњавање положаја.

Сви докази који се прилажу морају бити на језику и 
писму који је у службеној употреби државних органа 
Републике Србије, тако да се уз исправу састављену 
на страном језику прилаже прописани оверен превод 
на српски језик.

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

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

Потребно је да учесник конкурса, у обрасцу пријаве 
на конкурс наведе за коју се од предвиђених могућ-
ности опредељује, да орган прибави податке о којима 
се води службена евиденција или да ће то кандитат 
учинити сам. 

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

Информације о материјалима за припрему кандидата 
за проверу општих функционалних компетенција могу 
се наћи на сајту Службе за управљање кадровима: 
www.suk.gov.rs.

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

Лице задужено за давање обавештења о конкур-
су, у периоду од 10 до 12 часова: Дуња Даниловић, 
тел. 011/3130-969, Служба за управљање кадровима.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве биће одбачене. Овај оглас 
објављује се на интернет презентацији и oгласној табли 
Управе за заједничке послове републичких органа, на 
интернет презентацији и oгласној табли Службе за упра-
вљање кадровима, на порталу е-Управе, на интернет 
презентацији и периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање. 

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

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

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ЈКП „БРАТСТВО“ ЛИПЉАН
38232 Липљан, Улпијана 7

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има високо образовање стече-
но на студијама - мастер академске студије, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године 
као дипл. економиста, дипл. правник или дипл. архите-
кта; најмање три године рада у струци на руководећем 
положају; да није осуђиван за кривично дело против 
привреде, правног саобраћаја и службене дужности; да 
му није изречена мера безбедности забране обављања 
делатности која је претежна делатност јавног преду-
зећа.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Докази који се 
прилажу уз пријаву: извод из матичне књиге рође-
них; уверење о држављанству; доказ о стручној спре-
ми (диплома или уверење); доказ о радном искуству; 
уверење да кандидат није осуђиван на условну или 
безусловну казну за кривична дела против привреде, 
правног саобраћаја или службене дужности (потврда 
полицијске управе); уверење да кандидату није изре-
чена мера безбедности забране обављања претежне 
делатности јавног предузећа (потврда привредног 
суда). Сви докази прилажу се у оригиналу или у фото-
копији која је оверена код надлежног органа. Избор-
ни поступак спроводи комисија за именовање, усме-
ним разговором са кандидатима. Усменим разговором 
врши се провера познавања функционисања Јавног 
предузећа, обављање делатности од општег интереса 
и провера познавања функционисања локалне смаоу-
праве. Адреса на коју се подносе пријаве за јавни кон-
курс: Улпијана 7, 38232 Липљан, са назнаком: Прија-
ва на јавни конкурс за именовање директора Јавног 
комуналног предузећа „Братство” Липљан“. Небла-
говремене, неразумљиве и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Лице задужено за контакт је Мирјана 
Лазић, председник комисије, контакт тел. 049/657-817.

ЛЕСКОВАЦ

УСТАНОВА ДОМ КУЛТУРЕ 
“БОЈНИК”

16205 Бојник, Трг слободе 22
тел. 063/7640-592

Директор
на мандатни период од четири године

Опис посла: организује и руководи радом устано-
ве; стара се о законитости рада установе; предлаже 
основе пословне политике, програм рада и план раз-
воја установе и финансијски план установе и преду-
зима мере за спровођење пословне политике, плана 
развоја и програма рада; одговоран је за спровођење 
програма рада установе; одговоран је за материјал-
но-финансијско пословање установе; доноси Правил-
ник о унутрашњој организацији и систематизацији 
послова и друга општа акта у складу са законом и 
статутом установе; извршава одлуке Управног одбо-
ра и присуствује седницама, без права одлучивања; 
одлучује о појединачним правима, обавезама и одго-
ворностима запослених у складу са законом и колек-
тивним уговором и утврђује износе накнаде сарадни-
ка у складу са законом и Статутом; закључује уговоре 
у име и за рачун установе и јединица у саставу; даје 
овлашћења за заступање и даје овлашћења из дело-
круга свог рада. 

УСЛОВИ: Пријава на конкурс садржи: име и презиме 
кандидата, датум и место рођења, адресу становања, 
податке о образовању, податке о врсти и дужини рад-
ног искуства с кратким описом послова на којима је 
кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и 
одговорности на тим пословима, податке о стручном 

Администрација и управа
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усавршавању и податке о посебним областима знања. 
Управни одбор установе обавља разговор са кандида-
тима који испуњавају услове из конкурса и у року од 
30 дана од дана завршетка јавног конкурса доставља 
оснивачу образложени предлог листе кандидата. Уз 
пријаву на конкурс, прилажу се: 1) предлог програма 
рада и развоја Установе за период од четири године; 2) 
оверена копија дипломе (VII степен стручне спреме); 
3) доказ о одговарајућем радном искуству (пет годи-
на радног искуства у струци, на основу чл. 36 Закона 
о култури); 4) биографија која мора да садржи еле-
менте који доказују стручност; 5) уверење надлежног 
органа да против кандидата није подигнута оптужница 
(не старија од 6 месеци) за кривична дела која се гоне 
по службеној дужности; 6) уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); 7) извод 
из матичне књиге рођених; 8) оверену копију личне 
карте и 9) доказ о општој здравственој способности - 
лекарско уверење (оригинал). 

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији 
која је оверена у општини или у суду. Пријаве на кон-
курс се подносе на горенаведену адрсу, са назнаком “За 
јавни конкурс - избор директора Установе ДК ‚Бојник‘ 
Бојник”. Лице задужено за давање обавештења о јав-
ном конкурсу: Бојан Јовановић, председник Управног 
одбора, број телефона: 063/7640-592. Напомене: 
Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у 
оригиналу или фотокопији овереној у општини или у 
суду, као и непотпуне и неблаговремене пријаве биће 
одбачене закључком. Управни одбор је дужан да пре-
гледа све пристигле пријаве на конкурс и оцењује да 
ли кандидати за директора испуњавају услове пред-
виђене конкурсом о чему се води записник. Управни 
одбор разматра и оцењује само благовремене и пот-
пуне пријаве на конкурс. Одлуком управног одбора 
о расписивању конкурса утврђује се начин рада као 
и рок за предлагање кандидата. Рок за подношење 
пријава је 8 дана и почиње да тече од дана објављи-
вања на сајту Националне службе за запошљавање, 
на сајту Општине Бојник: www.bojnik.rs и на огласној 
табли Установе Дом културе „Бојник” у Бојнику. 

ПАНЧЕВО

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ 
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

26310 Алибунар, Трг слободе 15

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: за директора установе може бити изабрано 
лице које поред општих услова предвиђених Законом 
о раду има: стечено високо образовање из области 
културе, медија и уметности, или стечено високо 
образовање из области друштвено-хуманистичких 
наука и то: стечено високо образовање на основним 
академским студијама у обиму од 240 бодова, однос-
но на основним академским студијама у трајању од 
четири године; најмање 5 година искуства на посло-
вима у области културе; најмање 3 године искуства у 
управљању и руковођењу установом културе; да нема 
законских сметњи за његово именовање; да се про-
тив кандидата не води истрага и да није подигнута 
оптужница за кривична дела за која се гони по служ-
беној дужности, као и да није осуђиван за кривична 
дела која га чине недостојним за обављање дужности 
директора; да је у свом раду показао организаторске и 
пословне способности; да поседује способност тимског 
рада и да приложи план и програм развоја Установе; 
да је држављанин Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: биографију, својеручно 
потписану која садржи податке о досадашњем раду и 
оствареним резултатима (CV) кандидата; оверену дипло-
му/уверење о стеченој стручној спреми кандидата; доказ 
о радном искуству, оверена копија радне књижице, уго-
вори, решења, потврде и други акти из којих се може 
утврдити на којим пословима је стечено радно искуство; 
уверење о држављанству; уверење надлежног суда да 
се против кандидата не води кривични поступак (не ста-
рије од месец дана), оверену копију личне карте, про-
грам рада и развоја установе. Управни одбор Установе 
обавља разговор са кандидатима који испуњавају услове 
из конкурса за избор директора и у року од 30 дана од 

дана завршетка јавног конкурса доставља оснивачу Уста-
нове СО Алибунар образложни предлог листе кандидата. 
Листа садржи мишљење УО о стручним односно орга-
низационим способностима сваког кандидата и записник 
о обављеном разговору. Оснивач именује директора са 
листе. Кандидати подносе пријаве са наведеном доку-
ментацијом лично или поштом на адресу: Управни одбор 
Установе културних делатности Центар за културу општи-
не Алибунар, 26310 Алибунар, Трг слободе 15, са назна-
ком „За јавни конкурс”. У пријави се обавезно наводи име 
и презиме кандидата, ЈМБГ, адреса пребивалишта, адре-
са на коју се достављају обавештења, досадашње радно 
и стручно искуство. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији НСЗ „Послови”. Све 
информације на телефон: 013/641-037. Неблаговремене, 
недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве и прија-
ве уз које нису приложени потребни докази, неће бити 
разматране. Директора именује СО Алибунар, на период 
од 4 године, а може бити поново именован.

ПИРОТ

ГРАД ПИРОТ
ГРАДСКА УПРАВА

18300 Пирот, Српских владара 82

Послови у области спорта; послови 
сарадње са организацијама 
цивилног друштва; послови 

сарадње са црквама и верским 
заједницама и послови контроле 

наративних и финансијских 
извештаја у области спорта, 

организација цивилног друштва и 
верских заједница

Одељење за ванпривредне делатности, 
Одсек за послове образовања, културе, 
спорта, јавног информисања, удружења 

грађана и протокол, звање: саветник

Опис послова:обавља послове у области спорта који 
су у надлежности ЈЛС; прати и усмерава рад спортских 
клубова и територијалног спортског савеза и осталих 
организација у обаласти спорта, прикупља и евиден-
тира податке везане за област спорта; прати и спрово-
ди прописе из области спорта; планира развој и прати 
остваривање активности у области спорта кроз израду, 
спровођење, праћење, извештавање и вредновање 
програма развоја спорта; прати реализацију усвојених 
програма и финансијских планова буџетских корисника 
и корисника који средства из буџета реализују у оквиру 
програма и пројеката од јавног интереса у области спор-
та; израђује информативне и друге материјале о стању 
развоја спорта, школског спорта и осталих области 
спорта, стању спортских објеката и спортских клубова; 
учествује у поступку за додељивање средства за финан-
сирање, односно суфинансирање спортских програма 
који се финансирају из буџета; уређује и води евиден-
цију у области спорта од значаја за град; обавља посло-
ве у вези са задужбинама и фондацијама чији је оснивач 
локална самоуправа. Предлаже и унапређује механизме 
сарадње јединице локалне самоуправе са организација-
ма цивилног друштва у циљу стварања редовне кому-
никације, сарадње и њиховог укључивања у доношење 
одлука и израду прописа на локалном нивоу; пружа 
подршку у иницирању, организовању и одржавању јав-
них расправа и консултација са организацијама цивилног 
друштва; иницира и организује редовне састанке између 
доносиоца одлука јединица локалне самоуправе и заин-
тересованих организација цивилног друштва по подне-
том питању; обезбеђује учешће ОЦД у процесу израде 
буџета и разматрању приоритета за финансирање проје-
ката и програма ОЦД; прикупља податке и извештава о 
сарадњи организација цивилног друштва са органима 
јединица локалне самоуправе; води евиденцију о при-
мерима добре праксе, као и проблемима у међусобној 
сарадњи; одржава комуникацију и сарадњу са канце-
ларијом за сарадњу са цивилним друштвом и припрема 
годишње извештавање о оствареној сарадњи између 
јединице локалне самоуправе и ОЦД; континуирано 
ради на формирању и редовном ажурирању базе пода-
така о локалним ОЦД, по секторима/областима; стара се 
о редовном преношењу информација од значаја за рад 
организација цивилног друштва, што подразумева и оба-

вештавање јавности путем јединице локалне самоуправе 
о свим релевантним питањима за рад ОЦД; промовише 
потребу укључивања ОЦД у процесе доношења про-
писа и сарадњу са јавном управом у јединици локалне 
самоуправе; прикупља податке и припрема извештаје о 
сарадњи органа ЈЛС и ОЦД и њиховом учешћу у проце-
су доношења прописа; подстиче сарадњу и умрежавање 
унутар цивилног сектора; врши контролу наративних и 
финансијских извештаја у области спорта, организација 
цивилног друштва и верских заједница; обавља и друге 
послове по налогу непосредног руководиоца, начелника 
Одељења и начелника Градске управе.

УСЛОВИ: стечено високо образовање правне или еко-
номске струке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит, најмање 
три године радног искуства у струци, познавање рада 
на рачунару (MS Office пакет и интернет). У изборном 
поступку проверава се за радно место: примена пропи-
са у области: спорта на основу Закона о спорту и Пра-
вилника о одобравању и финансирању програма којима 
се остварује општи интерес у области спорта - усмено, 
организација цивилног друштва на основу Закона о удру-
жењима и Уредбе о средствима за подстицање програ-
ма или недостајућег дела средстава за финансирање 
програма од јавног интереса које реализују удружења 
- усмено, верских заједница на основу Закона о црква-
ма и верским заједницама - усмено, познавање рада на 
рачунару - практичним радом на рачунару или увидом 
у доказ о познавању рада на рачунару, вештина кому-
никације - усмено. Место рада: Градска управа Града 
Пирота, Српских владара 82. Рок за подношење пријава 
на јавни конкурс је 15 дана. Рок почиње да тече наред-
ног дана од дана објављивања у периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање „Послови” и 
наредног дана од дана објављивања обавештења о јав-
ном конкурсу у дневном листу „Данас“. Лице које је заду-
жено за давање обавештења о јавном конкурсу: Весна 
Влатковић, телефон: 010/305536, e-mail: opstiposlovi@
pirot.rs. Адреса на коју се подноси пријава за јавни кон-
курс: Градска управа Града Пирота, Српских владара 82, 
Пирот, са назнаком: “За јавни конкурс” и наводом радног 
места за које се пријава подноси. Трајање радног одно-
са: За наведено радно место, радни однос се заснива на 
неодређено време. Услови за рад на радним местима: 
држављанство Републике Србије; да је учесник конкур-
са пунолетан; да учеснику конкурса раније није прес-
тајао радни однос у државном органу односно органу 
аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе 
због теже повреде дужности из радног односа и да није 
правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци. Докази који се прилажу уз пријаву 
на јавни конкурс: својеручно потписана пријава са био-
графијом и наводима о досадашњем радном искуству 
(име и презиме кандидата, датум и место рођења, адре-
са становања, контакт телефон, подаци о образовању, 
подаци о врсти и дужини радног искуства с кратким опи-
сом послова на којима је кандидат радио до подношења 
пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, 
подаци о стручном усавршавању), оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству Републике Србије; 
оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уве-
рења да лице није правноснажно осуђивано на безус-
ловну казну затвора од најмање шест месеци; оверена 
фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним органи-
ма ако лице има положен државни стручни испит (лица 
са положеним правосудним испитом уместо уверења о 
положеном државном стручном испиту за рад у држав-
ним органима достављају оригинал или оверену фото-
копију уверења о положеном правосудном испиту), ори-
гинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству 
у струци (потврде, решења и други акти из којих се види 
на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем 
периоду је стечено радно искуство), доказ да лицу раније 
није престајао радни однос у државном органу, односно 
органу аутономне покрајине или јединице локалне само-
управе, због теже повреде дужности из радног односа. 
Сви докази прилажу се у оригиналу  или у фотокопији 
која је оверена у општини, суду или код јавног бележ-

Администрација и управа 
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ника. Напомена: Документа о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених и уверење да канди-
дат није правноснажно осуђиван на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци. Законом о општем 
управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) 
прописано је, између осталог, да је орган дужан да по 
службеној дужности, у складу са законом, врши увид у 
податке о чињеницама неопходним за одлучивање о 
којима се води службена евиденција, да их прибавља и 
обрађује (члан 9 став 3); да у поступку који се покреће по 
захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и 
обрађује личне податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција када је то неопходно за одлучи-
вање, осим ако странка изричито изјави да ће те подат-
ке 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). Наведене доказе кандидат може да достави уз 
пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења 
изборног поступка. Потребно је да кандидат, уз напред 
наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за 
једну од две могућности - да орган прибави податке о 
којима се води службена евиденција или да ће то канди-
дат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на 
интернет презентацији Града Пирота у делу „Конкурси“ 
или на шалтеру бр. 1 у Услужном центру Градске упра-
ве. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред 
наведене доказе како би орган могао даље да поступа. 
Провера оспособљености, знања и вештина кандида-
та у изборном поступку: Са кандидатима чије су прија-
ве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз 
које су приложени сви потребни докази и који испуња-
вају услове за оглашено радно место, назначене струч-
не оспособљености, вештине и знања које се вреднују 
у изборном поступку биће провераване у просторијама 
Градске управе Града Пирота, Српских владара 82, с тим 
што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени 
на контакте (бројеве телефона или адресе) које наве-
ду у својим пријавама. Напомене: Кандидати који први 
пут заснивају радни однос у државном органу, органу 
аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе 
подлежу пробном раду од 6 месеци. кандидати без поло-
женог државног стручног испита примају се на рад под 
условом да тај испит положе до окончања пробног рада. 
Кандидати са положеним правосудним испитом уместо 
доказа о положеном државном стручном испиту подносе 
доказ о положеном правосудном испиту. Неблаговреме-
не, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве 
и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у 
оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду 
или од стране јавног бележника биће одбачене закључ-
ком конкурсне комисије. Јавни конкурс спроводе конкур-
сне комисије које је именовао начелник Градске управе 
Града Пирота. Овај оглас објављује се на веб-страници 
www.pirot.rs, на огласној табли Градске управе, у публи-
кацији Националне службе за запошљавање „Послови”, 
а у дневним новинама “Данас“ објављује се Обавештење 
о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на 
којој је објављен оглас. Сви изрази, појмови, именице, 
придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у 
мушком граматичком роду, односе се без дискримина-
ције и на особе женског пола.

                                             Трговина и услуге

„ДЕМЕТРА РБ“ ДОО
Нови Београд, Зарија Вујошевића 80

тел. 011/3112-798, 065/334-90-00
e-mail: office@demetrarb.com

Баштовани - уређење и одржавање 
околине

привремени и повремени послови
20 извршилаца

Опис посла: послови уређења и одржавања околине - 
зелених површина.

УСЛОВИ: основна/НКВ/ПК и средња школа; радно 
искуство: небитно (радници са искуством на наведеним 
пословима имају приоритет). Рад на терену. Трајање 
конкурса: 30.04.2019. или до попуне. Начин конкури-
сања: директан контакт са представником послодавца 
на телефон: 065/334-90-00, као и на 011/3112-798, али 
и на имејл-адресу: office@demetrarb.com. Лице за кон-
такт: Милутин Ковачевић.

„ЛАВО“ ДОО
11000 Београд, Господара Вучића 137

тел. 065/283-7707

Специјалиста за прање аутомобила 
на терену

3 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме; возач-
ка дозвола Б категорије. Кандидати треба да пошаљу 
CV на e-mail: idosljak@lavocre.com или да се јаве на 
наведени број телефона.

МОДНИ СТУДИО „МИММА 2019“
11070 Нови Београд

Јурија Гагарина 151а, лок. 109
тел. 065/3000-929

Кројач - шивач
на одређено време до 12 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме, радно иску-
ство 6 месеци. Пробни рад 1 месец. Пријаве слати у 
року од 30 дана од дана објављивања огласа.

КОМПАНИЈА „КТИТОР“ ДОО 
БЕОГРАД (ЗЕМУН)

11080 Земун, Добановачки пут 58

Помоћни радник у монтажи 
намештаја

на одређено време од 3 месеца
5 извршилаца

УСЛОВИ: I ССС, није потребно радно искуство.

Монтажер - сервисер
на одређено време од 3 месеца

5 извршилаца

УСЛОВИ: III и IV ССС, није потребно радно искуство.

ОСТАЛО: Директно упућивање кандидата према дого-
вореним терминима за разговор: Земун, Добановачки 
пут 58, сваког радног дана у 10 часова.

АУТО ПУЛС
18000 Ниш, Васе Албанца 42

Ауто-механичар 
УСЛОВИ: радно искуство није неопходно. Пријава 
кандидата путем имејла: autopulsvuckovic@gmail.com. 

Додатне информације путем телефона: 063/8967-468.

„ГРАМОНТ ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО
18000 Ниш, Војводе Мишића 7

e-mail: gramont@gramontinzenjering.rs

Електроинсталатер 
2 извршиоца

УСЛОВИ: потребно искуство од минимум 2 године. 
Пријава личним доласком на адресу од 8 до 9 часова, 
радним данима. Додатне информације на телефон: 
018/244-661.

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, Пан-
чево - 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 сед-
модневну 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 рачунару 
(Word, Excel, Access, Internet); знање енглеског језика 
на средњем нивоу; возачка дозвола Б категорије.

Самостални ауто-механичар
пробни рад 1 месец

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, ауто-механичар; 
IV степен стручне спреме, сервисни ауто-механичар; 
радно искуство 36 месеци; возачка дозвола Б катего-
рије. 

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

Трговина и услуге

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊАПосао се не чека, посао се тражи
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СЗТР „ГОРАН“
Београд, Драгише Васића 18

Алтина - Земун
тел. 063/242-007

Ауто-механичар у сервису 
аутомобила

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

2 извршиоца

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

„ZIJIN BOR COPPER“
ДОО БОР

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

е-mail: hr@zijinbor.rs

Преводилац за кинески језик
на одређено време 12 месеци

5 извршилаца

Опис посла: превођење са српског на кинески и са 
кинеског на српски језик (усмена и писана конверза-
ција).
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 траженог 
образовног профила уколико испуњавају остале усло-
ве; 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.

„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 обзира 
на занимање и радно искуство.

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

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД
Београд, Таковска 2

е-mail: telekomsrbija.nsz@telekom.rs

Агент теренске продаје
уговор о делу

200 извршилаца

Место рада: Београд, Бор, Чачак, Јагодина, Крагује-
вац, Краљево, Крушевац, Лесковац, Ниш, Нови Пазар, 
Нови Сад, Панчево, Пирот, Пожаревац, Пријепоље, 
Прокупље, Шабац, Смедерево, Сомбор, Сремска 
Митровица, Суботица, Ужице, Ваљево, Врање, Заје-
чар, Зрењанин и Кикинда

УСЛОВИ: III-VII степен стручне спреме; радно иску-
ство: небитно; основно познавање рада на рачунару и 
енглески језик на почетном нивоу. Трајање конкурса: 
до попуне. Кандидати могу слати радне биографије на 
горе назначену имејл-адресу послодавца.

“RAIFFEISEN BANK” AD BEOGRAD
Београд, Ђорђа Станојевића 16

e-mail: hr.department@raiffeisenbank.rs

Посредник за кредитирање 
у малопродаји - сарадник за 

директну продају
уговор о посредовању

10 извршилаца

Место рада: Бачка Топола, Александровац, Ариље, 
Бачка Паланка, Бечеј, Бор, Брус, Инђија, Кладово, 
Ковин, Крагујевац, Крушевац, Лозница, Љиг, Мај-
данпек, Неготин, Нова Пазова, Нова Варош, Нови 
Бечеј, Нови Сад, Прибој, Пријепоље, Рума, Сента, Сје-
ница, Смедерево, Стара Пазова, Трстеник, Ваљево, 
Врњачка Бања

УСЛОВИ: IV степен; радно искуство: небитно. Теренски 
рад. Трајање конкурса: 30.04.2019. године. Кандидати 
могу своје радне биографије да доставе путем имејла.

                                 Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 10

тел. 062/562654 

Доктор медицине - изабрани лекар
на одређено време ради замене 

привремено одсутног запосленог, до 
његовог повратка, за рад у Служби за 
здравствену заштиту деце и омладине

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа кандидат треба да испуњава и посебне услове: 
стручна спрема/образовање: високо образовање: на 
интегрисаним академским студијама, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама у трајању од нај-
мање пет година, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Додатна 
знања/испити/радно искуство: стручни испит; лицен-
ца; најмање шест месеци радног искуства у звању док-
тора медицине. 

ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву на оглас; крат-
ку биографију; фотокопију извода из матичне књиге 
рођених/венчаних; фотокопију уверења о држављан-
ству; фотокопију дипломе или уверења о завршеном 
медицинском факултету; фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; фотокопију лиценце односно 
одобрења за самосталан рад у струци; доказ да канди-
дат има најмање шест месеци радног искуства у звању 
доктора медицине. 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 горенаведе-
ну адресу, са назнаком. „Пријава на конкурс за рад-
но место доктора медицине у Служби за здравствену 
заштиту деце и омалдине“. Документација се подноси 
у неовереним копијама. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања на сајту Министарства 
здравља Републике Србије и публикацији „Посло-
ви“. Кандидати 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 разма-
тране. По завршетку конкурса предата документа се 
неће враћати кандидатима. За све информације може-
те се обратити на телефон: 062/562-654.

ДОМ ЗДРАВЉА
23330 Нови Кнежевац, Карађорђева 85

Дипломирани правник и правни 
заступник

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; високо образо-
вање на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким 
струковним студијама, по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; познавање рада на рачуна-
ру; положен правосудни испит; најмање 3 године рад-
ног искуства; испуњавање општих услова прописаних 
Законом. Уз пријаву са кратком биографијом кандидат 
треба да достави: фотокопију личне карте, уверење о 
држављанству, оверену фотокопију дипломе о завр-
шеном правном факултету, оверену фотокопију потвр-
де о положеном правосудном испиту. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неже се узети у разматрање. Кан-
дидат је дужан да приликом заснивања радног одно-
са достави лекарско уверење о способности за рад. 
Пријаве са траженом документацијом слати на наве-
дену адресу Дома здравља са назнаком: „За конкурс 
- не отварати“.

Трговина и услуге / Медицина

www.nsz.gov.rsПосао се не чека, посао се тражи

Национална служба
за запошљавање
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КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Медицински техничар - сестра 
општег смера

средња стручна спрема, на одређено 
време од 6 месеци, 

пробни рад од 3 месеца
42 извршиоца

Медицински техничар - сестра 
гинеколошко-акушерског смера
средња стручна спрема, на одређено 

време од 6 месеци, 
пробни рад од 3 месеца

3 извршиоца

Медицински техничар - сестра 
педијатријског смера

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

9 извршилаца

Медицински техничар - сестра 
лабораторијског смера

средња стручна спрема, на одређено 
време од 6 месеци, 

пробни рад од 3 месеца
4 извршиоца

Виши медицински техничар 
општег

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

6 извршиоца

Виши радиолошки техничар
на одређено време од 6 месеци, 

пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног одно-
са утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС”, 
број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017-одлука УС и 113/17) и посебни услови утврђе-
ни Правилником о организацији и систематизацији 
послова у Клиничком центру Крагујевац. Посебан 
услов за заснивање радног односа за наведене посло-
ве је: радно искуство у стационарној здравственој 
заштити у трајању од најмање 1 године. Уз пријаву 
се подносе у оригиналу или овереној копији следећа 
документа: диплома о стеченом образовању одго-
варајућег профила; сведочанства за сваки разред 
средње школе за медицинске техничаре - сестре са 
средњом школском спремом; уверење о положеном 
стручном испиту; уверење о држављанству РС; извод 
из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге 
венчаних (ако је кандидат променио презиме); крат-
ку биографију са адресом, контакт телефоном, имејл 
адресом. Кандидати који имају радно искуство након 
положеног стручног испита на пословима пружања 
здравствене заштите (укључујући стручно оспособља-
вање и усавршавање) треба да доставе доказ/потврду 
о радном/волонтерском стажу у струци. Кандидати су 
у обавези да на пријави наведу за која радна места 
конкуришу (било да конкуришу на једно радно место 
или на више радних места). Кандидати који уђу у ужи 
избор биће позвани на разговор.

ОСТАЛО: Приликом заснивања радног односа, изабра-
ни кандидат је дужан да достави: лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за послове за 
које се заснива радни однос; доказ да се против кан-
дидата не води кривични поступак, да оптужница није 
ступила на правну снагу и да није покренута истрага 
(уверење надлежног суда); уверење да кандидат није 
осуђиван за кривична дела која га чине неподобним 
за рад у здравственој установи (уверење надлежне 
полицијске управе или полицијске станице); дозволу 
за рад - лиценцу коју је издала надлежна комора (ако 
је кандидат у радном односу) или решење о упису у 
комору (ако кандидат није у радном односу). Уколико 
изабрани кандидат не достави горенаведене докумен-

те у захтеваном року, са њим се неће засновати радни 
однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју саглас-
ност за обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у 
друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Кли-
нички центар Крагујевац. Оглас је објављен и путем 
сајта Министарства здравља Републике Србије, путем 
сајта Клиничког центра Крагујевац. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања огла-
са у публикацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати. Коначни резултати конкурса 
биће објављени на сајту Клиничког центра Крагујевац 
(www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани могу 
захтевати повраћај конкурсне документације. Теле-
фон за контакт: 034/505-273. Пријаве се подносе лич-
но, у затвореној коверти, преко писарнице Клиничког 
центра Крагујевац или путем поште на горенаведену 
адресу. Обавезно назначити за које се радно место 
конкурише: „Пријава на оглас за пријем у радни однос 
за радно место _____ (навести тачан профил за који 
кандидат подноси пријаву)”.

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ 
ВОЈВОДИНЕ

21137 Нови Сад, Хајдук Вељкова 9а

Доктор медицине
у Одељењу за давалаштво крви Службе 

за прикупљање крви, тестирање, 
производњу продуката од крви и 

дијагностичких средстава

Опис послова: обавља здравствене прегледе добро-
вољних давалаца крви у Заводу и на терену, збриња-
ва нежељене реакције код давалаца крви, организује 
и руководи радом мобилне екипе на терену, стара се о 
стручном и савесном раду екипе, учествује у реализацији 
програма прикупљања крви, води прописани здравстве-
ну документацију и евиденцију, учествује у изради доку-
ментације ИМС-а, сарађује са организаторима акција 
прикупљања крви и медијима на терену, врши моти-
вацију добровољних давалаца за донорске аферезне 
процедуре, обавља и друге послове из делокруга рада 
Одељења за давалаштво крви.

УСЛОВИ: високо образовање - на интегрисаним ака-
демским студијама, по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
пет година, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године, положен стручни 
испит, лиценца, најмање шест месеци радног искуства 
у звању доктора медицине. Потребна документација: 
пријава на оглас, фотокопија дипломе о завршеном 
медицинском факултету, фотокопија уверења о поло-
женом стручном испиту, фотокопија лиценце, фото-
копија извода из матичне књиге рођених, фотокопија 
личне карте, кратка биографија (CV), доказ о радном 
искуству у виду уверења/потврде послодавца, фотоко-
пије радне књижице и сл..

Лабораторијски техничар
у Одељењу за давалаштво крви Службе 

за прикупљање крви, тестирање, 
производњу продуката од крви и 

дијагностичких средстава
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 апара-
та за рад (дневно, недељно, месечно одржавање), а 
према упутствима произвођача, учествује у вођењу 
прописане документације, учествује у изради перио-
дичних извештаја, учествује у изради документације 
ИМС-а, примени исте и предлаже промене уколико 
постоји потреба за изменом процеса рада, води рачу-
на о правилном руковању медицинским отпадом и 
заштити и очувању животне средине, врши пријем 
добровољних давалаца (ДДК), регистрацију и унос 
података у информациони систем у заводу и на тере-
ну, помаже ДДК у попуњавању упитника у Заводу и на 
терену, врши тест контроле хемоглобина ДДК у Заво-
ду и на терену, одређује АБО крвногрупну припадност 

ДДК оријентационом 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 збриња-
вању нежељених реакција код ДДК у Заводу и на тере-
ну, 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.

УСЛОВИ: средња стручна спрема, завршена медицин-
ска школа лабораторијског или општег смера, поло-
жен стручни испит, поседовање лиценце, најмање 6 
месеци радног искуства у том звању. Потребна доку-
ментација: пријава на оглас, фотокопија дипломе/уве-
рења о завршеној медицинској школи лабораторијског 
или општег смера, фотокопија уверења о положеном 
стручном испиту,фотокопија лиценце, Фотокопија 
извода из матичне књиге рођених, фотокопија личне 
карте,кратка биографија (CV), доказ о радном искуству 
у виду уверења/потврде послодавца, фотокопије рад-
не књижице и сл... 

Возач Б и Ц категорије
Опис послова: обезбеђује исправно функционисање 
возног парка, врши превоз мобилних екипа Завода 
и запослених по потреби Службе, врши превоз крви, 
материјала и опреме, учествује у утовару и истовару 
опреме за рад мобилне екипе, води евиденцију о сер-
висирању и одржавању возила Завода, обавља и дру-
ге послове који проистичу из послова возача.

УСЛОВИ: средња стручна спрема, возачка дозвола Б 
и Ц категорије, знање рада на рачунару, најмање 3 
године искуства у управљању возилима Б и Ц катего-
рије. Потребна документација: пријава на оглас, фото-
копија дипломе о завршеном средњем образовању, 
фотокопија возачке дозволе Б и Ц категорије, фото-
копија извода из матичне књиге рођених, фотокопија 
личне карте, доказ о радном искуству у виду уверења/
потврде послодавца, фотокопије радне књижице и сл., 
уверење суда да против њега није покренут кривични 
поступак и уверење Министарства унутрашњих посло-
ва да није правоснажном судском одлуком осуђиван за 
кривично дело, кратка биографија (CV).

ОСТАЛО: Пријаве се подносе путем поште на горена-
ведену адресу, са назнаком “За оглас” или непосредно 
управи Завода за трансфузију крви Војводине, сва-
ког радног дана од 8 до 14 часова. Контакт телефон: 
021/4877-953. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разма-
трати.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ 
2100 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра - техничар
у Одељењу урологије Службе опште 

дечје хирургије Стационара на Клиници 
за дечју хирургију, на одређено време 

до повратка запослене са боловања 
дужег од 30 дана, пробни рад од 3 

месеца

Опис посла: брине се о пријему, нези и отпусту болес-
ника; даје терапију и предузима друге медицин-
ско-техничке радње које је одредио лекар; узима и 
шаље материјал на лабораторијске анализе; ради и 
друге послове из свог делокруга, а по налогу начел-
ника и главне сестре Одељења; учествује у сменском 
раду; за свој рад одговорна је начелнику и главној сес-
три Клинике.

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште усло-
ве прописане законом, као и следеће посебне услове: 
да поседују средњу стручну спрему IV степен - завр-
шену средњу медицинску школу, педијатријски или 

Медицина
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општи смер; положен стручни испит; лиценцу за рад. 
Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији 
следећа документа: диплома о завршеној средњој меди-
цинској школи; уверење о положеном стручном испиту; 
дозвола за рад - лиценца издату од надлежне коморе 
или решење о упису у именик коморе; фотокопију из 
матичне књиге венчаних (уколико су диплома, уверење 
и лиценца издати на девојачко презиме); уверење да се 
против кандидата не води кривични поступак (уверење 
суда), не старије од 6 месеци; уверење да кандидат није 
осуђиван (уверење из полицијске управе) не старије од 
6 месеци, кратку биографију (Curriculum Vitae, CV), са 
адресом, контакт телефоном, имејл адресом. Прија-
вом 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 „Послови“ Националне службе 
за запошљавање. Приликом заснивања радног одно-
са, кандидат је дужан да достави лекарско уверење о 
здравственој способности за послове које ће обављати 
и фотокопију личне карте, фотокопију вакциналног кар-
тона и санитарну књижицу. Кандидати који испуњавају 
услове из огласа могу бити позвани на разговор ради 
пружања додатних података који могу бити важни за 
одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просеч-
на оцена у току школовања, додатно образовање или 
оспособљености, дужина трајања школовања...). Прија-
ве се предају у затвореној коверти лично или поштом 
на адресу Института са назнаком: „Пријава на оглас за 
пријем једне медицинске сестре на Одељењу за уро-
логију”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

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

тел. 018/830-927

Администратор информационих 
система и технологија

на одређено време од два месеца због 
повећаног обима посла

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, инжењер инфор-
мационих технологија или информатичар. Као доказе о 
испуњености ових услова кандидати су дужни да доста-
ве: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем 
телефона и адресом; оверену фотокопију дипломе о 
завршеној вишој школи или високој школи струковних 
студија; VI степен стручне спреме, инжењер информа-
ционих технологија или информатичар. Пријаве канди-
дата које не садрже тражену документацију сматраће 
се непотпуним и неће бити разматране. Пријаве које 
пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаго-
временим и неће бити разматране. Пријаве на оглас 
достављати у затвореним ковертама, путем поште на 
адресу: Специјална болница за плућне болести „Озрен“ 
Сокобања, Насеље Озрен бб, 18230 Сокобања, уз напо-
мену: „Пријава на оглас за информатичара“ или лично у 
просторијама болнице.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА 
ЗАПОШЉАВАЊЕ

Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места за држављане 
Републике Србије за рад у СР Немачкој, у складу са 

Споразумом о посредовању и привременом 
запошљавању радника, држављана Републике Србије 

у Савезној Републици Немачкој

Радници за здравствену негу
већи број извршилаца

Опис посла: рад у болницама и домовима за стара 
лица на месту асистента за здравствену негу до при-
знавања дипломе у СР Немачкој, а после признавања 
дипломе рад на пословима квалификованог здрав-
ственог радника.

На оглас се могу јавити незапослени и запослени кан-
дидати, без обзира да ли су пријављени на евиденцију 
Националне службе за запошљавање.

УСЛОВИ: завршена четворогодишња средња медицин-
ска школа - IV степен (због отежаног процеса нострифи-
кације дипломе за особе са преквалификацијом, нисмо 
у могућности да прихватамо пријаве преквалификова-
них кандидата); образовни профил: медицинска сестра 
- техничар општег или педијатријског смера; положен 
стручни испит за медицинску сестру/техничара општег 
или педијатријског смера; познавање немачког језика 
није неопходно за сам улазак у пројекат, али је свака-
ко пожељно. Предност ће имати кандидати са знањем 
немачког језика на Б1 нивоу или вишем, према Европс-
ком референтном оквиру за језике.

Радно искуство: предност ће имати кандидати са 
актуелним радним искуством у струци. Под актуелним 
радним искуством се подразумева: минимум 6 месеци 
у последњих 5 година (запослење, пракса, волонти-
рање); ако је радно искуство било пре више од 5 годи-
на, онда је потребно имати минимум 2 године радног 
искуства у последњих 7 година (запослење, пракса, 
волонтирање); стручна пракса, односно стаж за кан-
дидате који су тек завршили школу и имају положен 
стручни испит за медицинску сестру - техничара или 
за педијатријску сестру - техничара. Предност ће има-
ти кандидати са радним искуством и/или интересо-
вањем у следећим областима: клиничка одељења са 
лежећим пацијентима, болничка и патронажна нега 
старих лица, рехабилитација (пре свега неурологија), 
педијатријска нега (код кандидата који су завршили 
педијатријски смер). Обавезно у биографији навести 
комплетно радно искуство. Доказе о радном искуству 
није неoпходно доставити уз документацију за пријаву, 
али ће бити потребни касније кандидатима који буду 
одабрани за учешће у пројекту.

Опис Б1 нивоа знања језика према Европском 
референтном оквиру за језике: Кандидат је у 
стању да разуме главне садржаје, када се употребља-
ва јасан стандардни језик и када се ради о познатим 
садржајима везаним за посао, школу, слободно вре-
ме, итд. У стању је да се снађе у највећем броју ситу-
ација са којима се сусреће током путовања у земљама 
немачког говорног подручја. У стању је да се јасно и 
смислено изрази о познатим темама и областима лич-
ног интересовања. У стању је да говори о искуствима и 
доживљајима, да опише своје снове, наде и циљеве и 
да укратко образложи своје планове и ставове.

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

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

ОСТАЛО: Зарада: почетна плата износи 2.000 евра 
(бруто) до признавања дипломе за здравственог радни-
ка, уз одређена регионална одступања. Смештај и исхра-
на: послодавац обезбеђује смештај и исхрану, односно 
пружа подршку у проналажењу истог, а запослени у 
целости или делом партиципира у трошковима. Трош-
кови превоза: трошкове превоза на релацији Република 
Србија - СР Немачка сноси послодавац.

Потребна документација: пропратно писмо на 
немачком језику (пример за писање пропратног писма 
можете преузети у организационим јединицама НСЗ и 
канцеларијама миграционих сервисних центара); радна 
биографија/CV на немачком и српском језику (пример за 
писање пропратног писма можете преузети у организа-
ционим јединицама НСЗ и канцеларијама миграционих 
сервисних центара); диплома завршене школе (овере-
на копија); сведочанства за све четири године (оверене 
копије); доказ о положеном стручном испиту (оверена 
копија); сертификат о стеченом знању немачког језика, 
за кандидате који поседују сертификат (копија). Посе-
довање сертификата о стеченом знању немачког језика 
није неопходно за учешће на конкурсу. Непотпуна доку-
ментација неће бити разматрана. 

Начин конкурисања и селекције кандидата: 
Кандидати који су пријављени на евиденцију Нацио-
налне службе за запошљавање потребна документа 
достављају филијали НСЗ у којој су пријављени, лично 
или поштом, на адресу филијале, са назнаком „За запо-
шљавање радника за здравствену негу у СР Немачкој 
- пројекат Triple Win“. Kандидати који нису пријављени 
на евиденцију Националне службе за запошљавање 
потребна документа достављају поштом, на адресу: 
Национална служба за запошљавање, Филијала за 
град Београд, Сервисни мигрaциони центар, Косте 
Абрашевића 10, са назнаком „За запошљавање радни-
ка за здравствену негу у СР Немачкој - пројекат Triple 
Win“.

Кандидати који уђу у ужи избор биће обавештени о 
месту и термину обављања интервјуа за учешће у 
пројекту Triple Win са представницима Немачке савез-
не агенције за рад. Разговор ће се водити на немачком 
језику, а по потреби је обезбеђен и преводилац. Након 
обављеног интервјуа биће организовано језичко тес-
тирање.

Кандидати који буду изабрани од стране представни-
ка Немачке агенције за рад биће укључени у проје-
кат „Triple Win“ - регионалне сарадње на миграцији 
радне снаге, који ће кандидатима пружати подршку 
у припреми, проналажењу посла, одласку (добијање 
радне дозволе и визе) и интеграцији у СР Немачкој. 
Пројекат „Triple Win“ - у организацији Немачке аген-
ције за рад (БА) и Немачког друштва за међународ-
ну сарадњу (ГИЗ), нуди подршку кроз курсеве језика, 
као и петодневни курс припреме за рад и живот у СР 
Немачкој.

Изабрани кандидати биће у обавези да доставе додатну 
документацију, након укључивања у пројекат.

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

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

тел. 011/2416-836, 2407-730

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

тел. 018/501-213

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

тел. 021/4885-556, 4885-549

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

тел. 020/33-00-47

Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33

тел. 037/41-25-31

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

тел. 036/30-20-29

Миграциони сервисни центар Бор
НСЗ, Филијала Бор, 7. јули 29
тел. 030/45-31-21, 45-31-23

Рок трајања конкурса: 26.04.2019. године.
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ОПШТА БОЛНИЦА БОР
19210 Бор, Др Мишовића 1

1) Доктор медицине
за рад у Служби за пријем и 

збрињавање ургентних стања

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа утврђених Законом, кандидати треба да 
испуњавају и следеће посебне услове: завршен меди-
цински факултет, VII/1 степен стручне спреме, положен 
стручни испит, решење о упису у комору и лиценца за 
рад. Критеријуми за избор кандидата: просечна оце-
на студирања, дужина студирања, дужина чекања на 
посао, радно искуство у струци по положеном стручном 
испиту, оцена на разговору.

2) Медицинска сестра - техничар
за рад на болничким одељењима

2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа утврђених Законом, кандидати треба да 
испуњавају и следеће посебне услове: завршена меди-
цинска школа, IV степен стручне спреме општег смера, 
положен стручни испит, решење о упису у комору и 
лиценца за рад; радно искуство на нези болесника у 
стационару. Критеријуми за избор кандидата: просеч-
на оцена завршног испита, дужина чекања на посао, 
радно искуство у струци по положеном стручном испи-
ту, оцена на разговору. 

ОСТАЛО: Кандидати који се јаве на оглас могу бити поз-
вани на разговор ради пружања додатних информација 
које могу бити важне за одлуку о избору кандидата. 
Уз пријаву заинтересовани кандидати подносе доказе 
о испуњености општих и посебних услова - неоверене 
копије (неће се враћати кандидатима), уз краћу биогра-
фију са потребним подацима за контакт (CV). Канди-
дат који буде изабран, пре закључења уговора о раду, 
дужан је да достави доказ о здравственој способности 
за рад на наведеним пословима (лекарско уверење) и 
оригинале или оверене фотокопије потребне докумен-
тације. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања код Националне службе за запошљавање 
и на сајту Министарства здравља РС. Пријаве са потреб-
ном документацијом доставити на адресу: Општа 
болница Бор, 19210 Бор, Др Мишовића 1, са назнаком 
„За оглас” и бројем радног места за које се конкурише.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
ВОЈВОДИНЕ

21000 Нови Сад, Футошка 121

Медицинска сестра - техничар у 
јавном здрављу

у Одсеку за обавезне здравствене 
прегледе одређених категорија 

запослених, у Центру контролу и 
превенцију болести

Опис послова: ради на здравственим прегледима 
одређених категорија становништва које подлежу 
здравственом надзору у Центру и на терену; води еви-
денцију и унос података у електронски регистар пре-
гледаних лица; води евиденцију о носиоцима узрочни-
ка заразних болести и узрочницима болести; обавља 
унос и обраду података из пријава заразних болести 
и лабораторијски утврђених узрочника заразних боле-
сти; води и издаје медицинску документацију (заб-
ране, опозиви, санитарне књижице, лабораторијски 
резултати); саставља периодичне извештаје (месеч-
ни, полугодишњи и годишњи) из делокруга рада; 
обрађује статистичке податке о појединим заразним 
болестима; обрађује статистичке податке о носиоцима 
узрочника 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; обез-
беђује услове за складиштење, чување и транспорт 
лабораторијских узорака; прикупља податке за епи-
демиолшки упитник приликом узорковања болеснич-

ког материјала; прикупља и извештава о резултатима 
лабораторијских анализа; учествује у епидемиолош-
ком испитивању и истраживању заразних болест и 
клицоноштава; учествује у раду комисија, радних гру-
па 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 сте-
као одређена знања и звања а по налогу непосредног 
руководиоца; посебни услови: рад на терену (поједине 
групације становништва у здравственим установама и 
на инфективним одељењима); повремена изложеност 
инфективном материјалу и агенсима непознатог поре-
кла; повремено додатно ангажовање у случају ван-
редних стања и епидемија и појаве болести од већег 
епидемиолошког значаја, по налогу непосредног руко-
водиоца.

УСЛОВИ: Документација која се доставља за посло-
ве медицинске сестре/техничара у јавном здрављу: 
пријава са личном и радном биографијом са адресом 
и контакт телефоном; оверена фотокопија дипломе о 
завршеном средњем образовању здравствене струке 
у трајању од четири године; оверена фотокопија уве-
рења/потврде о положеном стручном испиту; оверена 
фотокопија доказа о поседовању лиценце; фотокопија 
очитане личне карте; фотокопија извода из матичне 
књиге венчаних (уколико је дошло до промене прези-
мена); фотокопија возачке дозволе Б категорије.

Доктор медицине
на одређено време, али не дуже од 24 
месеца, због повећаног обима посла, у 
Одсеку за копрологију, паразитологију 
и серолошку дијагностику у Центру за 

микробиологију
2 извршиоца

Опис послова: обавља сродне послове по налогу лека-
ра специјалисте (ментора) из одговарајућег центра; за 
свој рад одговара ментору и помоћнику директора за 
образовну и научно-истраживачку делатност; дијаг-
ностикује болести, ради на извођењу, тумачењу и 
издавању налаза, спроводи унутрашњу и спољашњу 
контролу квалитета и консултативне активности са 
докторима медицине других специјалности; ради са 
потенцијално-инфективним биолошким материјалима; 
обавља послове предвиђене програмом специјализа-
ције за одређену област здравствене заштите; 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 руководиоца. 

УСЛОВИ: Документација која се доставља уз пријаву за 
послове доктора медицине: пријава са личном и радном 
биографијом са адресом и контакт телефоном; оверена 
фотокопија дипломе о стеченом звању доктора медици-
не; оверена фотокопија уверења/потврде о положеном 
стручном испиту; оверена фотокопија доказа о поседо-
вању лиценце; фотокопија очитане личне карте; фото-
копија извода из матичне књиге венчаних (уколико је 
дошло до промене презимена).

Доктор медицине
на одређено време, али не дуже од 24 
месеца, због повећаног обима посла, у 
Одсеку за хуману екологију у Центру за 

хигијену и хуману екологију

Опис послова: прати и проучава извођење, тума-
чење и издавање лабораторијских анализа и израду 
извештаја из домена рада Одсека; прати и проучава 
законске прописе и стандарде из области рада; учест-
вује у раду и обавља послове из домена рада Одсе-
ка; учествује у раду Одсека са успостављеним систе-
мом квалитета у Институту; учествује у сачињавању 
извештаје из делокруга свог рада и доставља их шефу 
Одсека и/ или начелнику Центра; учествује у оствари-
вању контаката и сарадњи са надлежним инспекцијс-
ким службама у областима рада; учествује у изради 
планова из делокруга рада Одсека; обавља посло-
ве у складу са писменим овлашћењем које му изда 
непосредни руководилац а који су везани за систем 
менаџмента сагласно захтевима стандарда СРПС ИСО/
ИЕЦ 17025; учествује у анализи ризика (утврђивање 

опасности, управљање ризицима и информисање о 
ризицима) у циљу процене здравственог стања попу-
лације; учествује у планирању програма раног откри-
вања масовних незаразних болести и у њиховој реа-
лизацији; учествује у идентификацији приоритетних 
здравствених потреба заједнице у циљу предлагања 
одговора и планирања имплементације адекватних 
мера; учествује у континуираном раду на креирању 
и развоју окружења која подржавају здравље и здра-
ве изборе; учествује у идентификацији приоритетних 
здравствено промотивних потреба заједнице; учест-
вује у изради, имплементацији и евалуацији здравст-
вено-промотивних програма, пројеката и интервен-
ција у заједници и спроводи истраживања; учествује у 
припреми информација за информисање, саветовање 
и обуку становништва, за сарадњу са мас - медијима 
о очувању и унапређењу здравља, факторима ризи-
ка и афирмацији здравих стилова живота; учест-
вује у анализи и прикупљању података о санитарно 
- хигијенском стању објеката који подлежу хигијен-
ско - санитарном надзору у циљу праћења санитар-
но - хигијенских и других услова који утичу на стање 
здравља становништва; учествује у прикупљању и 
анализирању здравствено - статистичких података о 
појави болести везаних за проблем утицаја фактора 
ризика из животне средине на здравље; учествује у 
праћењу и контроли здравствене исправности воде 
за пиће, хране, предмета опште употребе, квалитета 
отпадних вода, ваздуха, површинских вода за водос-
набдевање, рекреацију и базене и нивоа буке; обавља 
и друге сродне послове који су у складу са стручном 
спремом и за које је стекла  одређена знања и звања а 
по налогу непосредног руководиоца.

УСЛОВИ: Документација која се доставља уз пријаву за 
послове доктора медицине: пријава са личном и радном 
биографијом са адресом и контакт телефоном; оверена 
фотокопија дипломе о стеченом звању доктора медици-
не; оверена фотокопија уверења/потврде о положеном 
стручном испиту; оверена фотокопија доказа о поседо-
вању лиценце; фотокопија очитане личне карте; фото-
копија извода из матичне књиге венчаних (уколико је 
дошло до промене презимена).

Лабораторијски техничар у 
дијагностици

на одређено време, у Одсеку за 
пиогене, респираторне и полно 

преносиве инфекције са референтном 
лабораторијом за резистенцију 

бактерија на антимикробне лекове у 
Центру за микробиологију

Опис послова: врши узорковање биолошког материја-
ла, припрема узорке, реагенсе, подлоге и опрему за 
микробиолошка и биохемијска испитивања; припре-
ма, одржава и врши контролу исправности лабора-
торијске опреме; одржава културе микроорганизама; 
ради на биохемијским и другим анализаторима; изво-
ди лабораторијске анализе биолошког материјала, 
у складу са номенклатуром услуга на секундарном и 
терцијарном нивоу здравствене заштите и устано-
вама на више нивоа здравствене заштите; спроводи 
активности стручног усавршавања у области лабора-
торијске технике; стара се о апаратима и потрошном 
материјалу; учествује у евиденцији примљеног мате-
ријала и издатих налаза као и у припреми и обради 
података за извештаје; ради са потенцијално-инфек-
тивним биолошким материјалима; у оквиру смена и 
дежурстава ради у свим организационим јединицама 
на узимању, пријему и обради доспелог материјала и 
издављњу резултата; по потреби ради са пацијентима 
на пријему и узимању материјала за микробиолошке 
прегледе; 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 сте-
као одређена знања и звања а по налогу непосредног 
руководиоца.

УСЛОВИ: Документација која се доставља уз пријаву 
за послове лабораторијског техничара у дијагностици: 
пријава са личном и радном биографијом са адресом 
и контакт телефоном; оверена фотокопија дипломе о 
завршеном средњем образовању здравствене струке у 
трајању од четири године и стеченом звању лаборато-
ријског техничара; оверена фотокопија уверења/потвр-
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де о положеном стручном испиту; оверена фотокопија 
доказа о поседовању важеће лиценце; фотокопија очи-
тане личне карте; фотокопија извода из матичне књиге 
венчаних ( уколико је дошло до промене презимена).

Хемијски техничар
на одређено време, у Одсеку 

лабораторијских служби у Центру за 
хигијену и хуману екологију

Опис послова: обавља лабораторијске анализе поступ-
цима прописаним системом менаџмента  сагласно 
захтевима стандарда СРПС ИСО/ИЕЦ 17025; спроводи 
принципе добре лабораторијске праксе и добре хигијен-
ске праксе; води бригу о повереној лабораторијској 
опреми; уноси податке у рачунар и обрађује податке; 
обавља послове у складу са писменим овлашћењем 
које му изда непосредни руководилац а који су везани 
за систем менаџмента сагласно захтевима стандарда 
СРПС ИСО/ИЕЦ 17025; припрема и поставља лабора-
торијски прибор за рад; обавља узорковање материја-
ла (узорци животне средине, храна, предмети опште 
употребе) за физичко хемијско испитивање; учествује 
у пословима разврставања узорака при пријему, еви-
дентирања, уноса података из записника о узроковању 
и уноса података о извршеним лабораторијским испи-
тивањима у базу података; стара се о чувању и транс-
порту лабораторијских узорака; стара се о исправност 
лабораторијске опреме; учествује у раду комисија, 
радних група и других тела у складу са општим акти-
ма 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: Документација која се доставља уз пријаву 
за послове хемијског техничара: пријава са личном и 
радном биографијом са адресом и контакт телефоном; 
оверена фотокопија дипломе о завршеном средњем 
образовању хемијске струке у трајању од четири годи-
не; оверена фотокопија уверења/потврде о положеном 
стручном испиту; фотокопија очитане личне карте; 
фотокопија извода из матичне књиге венчаних ( уко-
лико је дошло до промене презимена). Посебни услови: 
повремена изложеност потенцијално штетним физич-
ким и хемијским материјалима.

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 лич-
но на писарницу Института за јавно здравље Војводи-
не (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.

ОПШТА БОЛНИЦА 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2
тел. 012/327-983, 327-984

факс. 012/327-985
e-mail: pravna@opstabolnicapetrovac.rs

Виши радиолошки техничар у 
дијагностици

на одређено време због повећаног 
обима посла

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа утврђених Законом, кандидати треба да 
испуњавају и следеће посебне услове: високо обра-
зовање/виши радиолошки техничар на струковим 
студијама првог степена (основне струковне студије) 
по пропису који уређује високо образовање, почев од 
10. септембра 2005. године, на основним студијама 

у трајању од најмање две године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; стручни испит; лиценца/решење о упису у 
комору; најмање годину дана радног искуства у наве-
деном звању. 

Медицинска сестра - техничар на 
осталим болничким одељењима

на одређено време због замене одсутне 
запослене која је на дужем боловању

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа утврђених Законом, кандидати треба да 
испуњавају и следеће посебне услове средње образо-
вање у трајању од четири године (медицинска школа) 
медицинска сестра-техничар, стручни испит; лиценца/
решење о упису у комору; најмање шест месеци рад-
ног искуства у наведеном звању. 

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети краћу биографију, овере-
ну копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са 
просечном оценом током школовања, оверену копију 
уверења о положеном стручном испиту, оверену 
копију лиценце/решења о упису у комору, фотокопију 
радне књижице уколико кандидат има радни стаж или 
потврду послодавца (други доказ о радном искуству), 
оригинал или оверену копију извода из матичне књи-
ге рођених, оригинал или оверену копију извода из 
матичне књиге венчаних уколико је кандидат проме-
нио презиме, оригинал или оверену копију уверења о 
држављанству, копију/очитану  личну карту. Напоме-
на: лекарско уверење којим се доказује здравствена 
способност без ограничења за рад на радном месту за 
које је расписан оглас, дужан је да достави кандидат 
који буде изабран пре пријема у радни однос. Комисија 
ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне 
пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за 
пријем у радни однос обавиће се разговор, ради при-
бављања додатних релевантних података за доно-
шење одлуке о изборукандидата. 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. Подаци-
ма рукује и податке обрађује Одељење за кадровске 
и административне послове Опште болнице Петро-
вац на Млави. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији Националне службе за 
запошљавање „Послови“. Пријаве слати у затвореним 
ковертама на горенаведену адресу или доставити лич-
но у Правну службу. Неблаговремене пријаве и непот-
пуна документација неће бити узета у разматрање при 
избору кандидата.

ОПШТА БОЛНИЦА “СВЕТИ ЛУКА”
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51

тел. 026/240-725

Медицинска сестра - инструментар
на одређено време, до повратка 

медицинске сестре са боловања на рад, 
за рад на Одељењу за општу хирургију

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме општи смер/
инструментар, положен стручни испит. Као доказе о 
испуњености услова, кандидати су дужни да доставе: 
пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем 
телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе о 
завршеном IV степену стручне спреме, оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, лицен-
цу или решење о упису у комору, фотокопију/очитану 
личну карту, ако поседује радно искуство, потребно је 
доставити радне карактеристике од претходног посло-
давца. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. 
Пријаве на оглас достављати у затвореним коверта-
ма писарници ОБ „Свети Лука” Смедерево или путем 
поште на горенаведену адресу, уз напомену “Пријава 
на оглас”, са навођењем радног места за које се кон-
курише. Уколико кандидат има имејл-адресу, потреб-
но је исту назначити ради обавештавања о резултату 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. За ближе информације можете се 
обратити на телефон: 026/240-725.

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; положен стручни 
испит; најмање шест месеци радног искуства. Канди-
дати су дужни да доставе: кратку биографију; фото-
копију личне карте; фотокопију дипломе о завршеној 
школи; фотокопију дипломе о положеном стручном 
испиту; фотокопију радне књижице или другог доказа 
о радном искуству кандидата (уговори о раду, волон-
терски уговори, потврда послодавца и сл.). Кандидати 
који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на 
разговор ради пружања додатних података који могу 
бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о 
раду, додатно образовање или оспособљеност, дужи-
на трајања школовања и сл.). Приликом заснивања 
радног односа кандидати су дужни да доставе лекар-
ско уверење као доказ о здравственој способности за 
послове за које се прима. Пријаве слати у затвореној 
коверти, на наведену адресу Клинике, са назнаком 
радног места за које се конкурише. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ИНСТИТУТ ЗА 
КАРДИОВАСКУЛАРНЕ
БОЛЕСТИ „ДЕДИЊЕ”

11000 Београд, Хероја Милана Тепића 1

Доктор медицине супспецијалиста 
у ОП салама - васкуларни хирург

на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, медицински 
факултет, положен стручни и специјалистички, однос-
но супспецијалистички испит. Кандидати уз пријаву 
као доказе подносе следећа документа: кратку послов-
ну биографију (са контакт подацима), оверену фото-
копију дипломе о завршеном медицинском факулте-
ту, фотокопију положеног специјалистичког испита, 
фотокопију положеног супспецијалистичког испита, 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
уверење о држављанству.

Доктор медицине
на одређено време од годину дана

6 извршилаца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, медицински 
факултет и положен стручни испит. Заинтересовани 
кандидати уз пријаву подносе следећа документа: 
кратку пословну биографију (са контакт подацима); 
оверену фотокопију дипломе о завршеном медицин-
ском факултету; фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; уверење о држављанству. 

ОСТАЛО: Описи послова за наведена радна места су 
утврђени Правилником о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних задатака и послова у органи-
зационим јединицама Института за кардиоваскуларне 
болести „Дедиње” и кандидатима су доступни на увид у 
просторијама Одељења за правне, кадровске и админи-
стративне послове Института, радним данима од 14 до 
15 часова. Кандидати подносе једну пријаву и оверена 
документа за радна места за која конкуришу. Пријаве и 
доказе о испуњености услова кандидати могу предати 
лично на писарници Института или послати поштом на 
наведену адресу, са назнаком: „За конкурс за запошља-
вање“. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на 
разговор. Одлука о избору за пријем у радни однос кан-
дидатима ће бити достављена поштом на пријављену 
адресу. Кандидат који буде изабран по овом конкурсу 
за радно место под редним бројем 1 дужан је да ради 
заснивања радног односа достави оверену фотокопију 
лиценце или решења или оверену фотокопију решења 
о упису у одговарајућу комору здравствених радника 
и сарадника. Неблаговремене и непотпуне пријаве на 
конкурс неће бити узете у разматрање. 

Медицина
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ДОМ ЗДРАВЉА 
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ”
11000 Београд, Кнез Данилова 16

тел. 011/3223-655

Медицинска сестра - техничар
у амбуланти за здравствену заштиту 

жена, пробни рад 2 месеца

Опис послова: давање ињекција ИМ и СК, туши-
рање ерозија, припрема материјала и прибора за рад 
(прање инструмената и припрема за стерилизацију), 
стерилизација инструмената, вођење порођаја на 
терену, бави се здравствено-васпитним радом, ради 
ЦТГ код трудница, асистирање лекару при интервен-
цијама, узимање материјала за анализе, сви админи-
стративни послови у вези са медицинском документа-
цијом, дневна и месечна рекапитулација медицинског 
рада, праћење евиденција пружања здравствене 
заштите, дневна и месечна рекапитулација утврђених 
обољења и стања, пријава хроничних обољења, ради 
и остале медицинске и административне послове по 
налогу одговорне сестре, бојење препарата по мето-
ди ПА, преглед ВС на степен чистоће, обавља послове 
психофизичке припреме трудница за порођај припре-
мање материјала за цитолошке препарате, фактурише 
пружене здравствене услуге, за свој рад одговорна је 
одговорној сестри, непосредном руководиоцу и начел-
нику службе, ради све остале послове из своје струке 
по налогу одговорне сестре, непосредног руководиоца 
и начелника службе којима је одговорна за свој рад.

УСЛОВИ: стручна спрема/образовање: медицинска 
школа, средње образовање, гинеколошко-акушерски 
смер; радно искуство/додатна знања/испити: стручни 
испит, лиценца; најмање шест месеци радног иску-
ства медицинске сестре, познавање рада на рачунару 
(основни пакет MS Office и Windows окружење).

ОСТАЛО: Уз молбу приложити: биографију, фото-
копију дипломе о завршеноj школи, фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, фотокопију 
лиценце или решења о упису у комору и фотокопију 
држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које 
се не враћају кандидатима. Рок за подношење прија-
ве је 8 дана од дана објављивања огласа, поштом 
или личном доставом у писарницу Дома здравља “Др 
Милутин Ивковић”, Кнез Данилова 16, IV спрат, соба 
12. Обавезно назначити за које радно место се кон-
курише. Резултати огласа ће бити објављени на сајту 
Дома здравља www.dzpalilula.org.rs и на огласној табли 
- IV спрат.

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др МИЛЕНКО МАРИН”
15300 Лозница, Болничка 65

Доктор медицине
на одређено време, до повратка 

раднице са привремене спречености за 
рад дуже од 30 дана

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава опште услове 
прописане законом; завршен медицински факултет 
VII/1 степен стручне спреме; положен стручни испит, 
поседовање лиценце за рад. Кандидати уз пријаву на 
оглас треба да приложе следеће доказе о испуњавању 
услова из огласа: оригинал или оверену копију дипло-
ме о завршеном медицинском факултету, оригинал 
или оверену копију уверења о положеном стручном 
испиту, решење о лиценци издато од Лекарске коморе 
Србије. Рок за подношење пријава са краћом биогра-
фијом и доказима о испуњености услова из огласа је 8 
дана од дана објављивања огалса. Пријаве се подносе 
поштом на адресу ДЗ, са назнаком: „За оглас - не отва-
рати“ или директно у Управу ДЗ, сваког радног дана од 
7 до 15 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка одсутне 

запослене са породиљског боловања
2 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о раду. 
Посебни услови: IV степен стручне спреме, медицинска 
сестра - техничар, положен стручни испит. Кандида-
ти су обавезни да уз пријаву са биографијом доставе: 
оверен препис или фотокопију дипломе о завршеној 
средњој медицинској школи, оверен препис или фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, потвр-
ду издату од стране Националне службе за запошља-
вање о дужини чекања на запослење, доказ о радном 
искуству у струци након положеног стручног испита на 
пословима пружања здравствене заштите (фотокопија 
радне књижице или потврда послодавца), биографију 
са адресом и контакт телефон. Рок за пријаву је 8 дана 
од дана објављивања огласа. Пријаве на оглас достави-
ти лично или поштом на адресу: Општа болница Але-
ксинац Алексинац, 18220 Алексинац, Момчила Попо-
вића 144, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у 
радни однос”. Пријаве са непотпуном документацијом, 
као и неблаговремене пријаве, неће бити разматране. 
Контакт телефон: 018/804-215, 018/804-211.

ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН
Ковин

Доктор медицине
Опис посла: пружа све видове медицинске зашти-
те грађанима свих узраста, учествује у здравственом 
васпитању грађана, води прописану медицинску доку-
ментацију, одговара за стручност рада своје екипе, 
врши и друге послове по налогу начелника службе и 
директора Дома здравља Ковин.

УСЛОВИ: завршен медицински факултет и положен 
стручни испит. Уз пријаву се подноси кратка биогра-
фија и докази о испуњености услова конкурса (дипло-
ма, уверење о положеном стручном испиту и очитана 
лична карта), у неовереним фотокопијама. 

Доктор медицине
на одређено време ради замене 

привремено одсутног радника, до 
његовог повратка

Опис посла: пружа све видове медицинске заштите 
грађанима свих узраста, учествује у здравственом вас-
питању грађана, води прописану медицинску докумен-
тацију, одговара за стручност рада своје екипе, врши и 
друге послове по налогу начелника службе и директора 
Дома здравља Ковин. 

УСЛОВИ: завршен медицински факултет и положен 
стручни испит. Уз пријаву се подноси кратка биогра-
фија и докази о испуњености услова конкурса (дипло-
ма, уверење о положеном стручном испиту и очитана 
лична карта), у неовереним фотокопијама.

ОСТАЛО: Пријаве слати на адресу Дома здравља 
Ковин, Трг ослобођења 4, 26220 Ковин, са назнаком: 
„За конкурс“ или донети лично у канцеларију Одсека 
за правне послове, број 57, на другом спрату. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији Националне службе за запошља-
вање “Послови”.

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др МИЛАН - БАНЕ ЂОРЂЕВИЋ”
11320 Велика Плана, Милоша Великог 110

тел. 026/541-110, 026/516-504
e mail: dzvelikaplanas@gmail.com

www.dzvelikaplana.rs

Доктор медицине - изабрани лекар
Опис послова: превенира, дијагностикује и лечи 
болести, повреде и друге физичке и менталне поре-
мећаје коришћењем специјализованих метода и тех-
ника, кроз примену принципа и процедура савремене 
медицине, о чему води прописану медицинску доку-
ментацију; организује и спроводи мере на очувању 
и унапређењу здравља појединца и породице, ради 
на откривању и сузбијању фактора ризика за наста-
нак болести, прати здравствено стање становништ-
ва на свом подручју и осигурава податке за потребе 
здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, 
предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, 
спроводи здраствено-васпитне активности и остварује 
сарадњу са кључним појединцима и организацијама 
у заједници; ради у превентивним саветовалиштима; 
организује и спроводи прописане систематске, циља-
не и скрининг прегледе; учествује у посебним програ-
мима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних 
несрећа, мере за рано откривање болести); обавља 
прегледе и упућује на даљу дијагностику и специја-
листичке прегледе, одређује начин и врсту лечења, 
прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге 
за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног 
лечења и прати његово спровођење, одређује дужи-
ну привремене спречености за рад због болести или 
повреде; прописује лекове и медицинска средства, као 
и медицинско-техничка помагала; даје оцену о здрав-
ственом стању и упућује на оцену радне способности, 
иде у кућне посете у оквиру теренског рада, учест-
вује у унапређењу квалитета здравствене заштите; 
обавља консултације са другим здравственим рад-
ницима и здравственим сарадницима; планира, над-
зире и евалуира спровођење здравствене заштите; 
утврђује време и узрок смрти. 

УСЛОВИ: Поред услова утврђених чланом 24 Закона 
о раду (“Сл. гласник РС” бр. 24/05, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/2017) кандидати 
треба да испуњавају и услове прописане Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова у Дому 
здравља “Др Милан - Бане Ђорђевић” Велика Плана. 
Услови за заснивање радног односа за послове док-
тора медицине изабраног лекара: високо образовање: 
на интегрисаним академским студијама, по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. септем-
бра 2005. године или на основним студијама у трајању 
од најмање пет година, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
Додатна знања/испити/радно искуство: стручни испит, 
лиценца, најмање шест месеци  радног искуства у 
звању доктора медицине.

ОСТАЛО: Као доказе о испуњености услова, кандида-
ти су дужни да доставе: оверену фотокопију дипломе 
или оверену фотокопију уверења о завршеном меди-
цинском факултету; оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту; оверену фотокопију 
лиценце издате од надлежног органа или решење о 
упису у комору; фотокопију или очитану личну карту 
(уколико је у питању лична карта са чипом); оверену 
фотокопију уверења о држављанству; оверену фото-
копију извода из матичне књиге рођених; кратку био-
графију, адресу и контакт број телефона. Пријаве са 
кратком биографијом, адресом, адресом електронске 
поште, контакт телефоном, овереним фотокопијама 
докумената којима се доказује испуњеност услова кон-
курса и назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос на неодређено време за радно место доктора 
медицине изабраног лекара“, предају се непосредно у 
просторијама Секретаријата Дома здравља „Др Милан 
- Бане Ђорђевић” Велика Плана, Милоша Великог 110, 
11320 Велика Плана или путем поште на наведену 
адресу. Напомена: лекарско уверење којим се доказује 
здравствена способност без ограничења за рад на 
радном месту за које је расписан оглас, дужан је да 
достави кандидат који буде примљен у радни однос. 
Рок за пријављивање на оглас је осам дана од дана 
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објављивања у публикацији „Послови“, код Национал-
не службе за запошљавање. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће бити узете у разматрање. Одлука о 
избору ће бити донета у року од 30 дана од дана исте-
ка рока за подношење пријава, објављена на огласној 
табли Дома здравља и прослеђена кандидатима.

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

тел. 018/830-927

Возач санитетског возила у 
болничким установама

на одређено време од 3 месеца,
због повећаног обима посла

УСЛОВИ: средња стручна спрема; положен возачки 
испит Б категорије. Као доказе о испуњености ових 
услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на 
конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и 
адресом; оверену фотокопију дипломе о завршеној 
средњој школи; очитану возачку дозволу за возаче 
Б категорије. Пријаве кандидата које не садрже тра-
жену документацију сматраће се непотпуним и неће 
бити разматране. Пријаве које пристигну по истеку 
овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити 
разматране. Пријаве на оглас достављати у затворе-
ним ковертама, путем поште, на адресу: Специјална 
болница за плућне болести „Озрен“ Сокобања, Насеље 
Озрен бб, 18230 Сокобања, уз напомену „Пријава на 
оглас за возача“ или лично у просторијама болнице.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО
ЗДРАВЉЕ “ТИМОК”
19000 Зајечар, Сремска 13

Дипломирани инжењер 
информатике

пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Опис послова утврђен је Правилником о 
унутрашњој организацији и систематизацији посло-
ва у Заводу за јавно здравље “Тимок“ Зајечар. Поред 
општих услова за заснивање радног односа утврђених 
законом, кандидати треба да испуњавају и следеће 
посебне услове: завршен факултет из области инфор-
мационих система и технологија (VII/1 степен), добро 
познавање рачунарских система и програмских језика, 
возачка дозвола Б категорије. Заинтересовани канди-
дати преко Одељења за опште и правне послове Заво-
да, уз пријаву прилажу доказе о испуњености усло-
ва огласа у неовереним фотокопијама: фотокопију 
дипломе о завршеном факултету, изводе из матичне 
књиге рођених и матичне књиге држављана, крат-
ку биографију (CV) са адресом, контакт телефоном и 
имејл-адресом. Рок за подношење пријава је 8 (осам) 
дана од дана објављивања огласа у огласним нови-
нама Националне службе за запошљавање „Посло-
ви”. Пријаве слати на адресу: Завод за јавно здравље 
„Тимок“, Сремска 13, 19000 Зајечар, са назнаком „За 
оглас”, или лично доставити Одељењу за правне и 
опште послове на адреси Завода. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити разматране. Кандидати 
који испуњавају услове конкурса биће позвани на раз-
говор и проверу знања. Приликом заснивања радног 
односа, кандидат је дужан да достави лекарско уве-
рење као доказ о здравственој способности за послове 
за које се прима. Одлука о избору кандидата ће бити 
објављена на огласној табли Завода и на веб-сајту 
Завода, а све потребне информације се могу добити у 
Одељењу за опште и правне послове. 

ZUA “TILIA COR”
11070 Нови Београд, Нехруова 51а

тел. 060/305-50-55

Дипломирани фармацеут
на одређено време до 6 месеци 

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном зани-
мању, познавање рада на рачунару (Windows, Word, 
Excel), пробни рад 3 месеца. 

Фармацеутски техничар
на одређено време до 6 месеци 

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном зани-
мању, пожељно радно искуство, познавање рада на 
рачунару (Windows, Word, Excel), положен стручни 
испит, поседовање лиценце, пробни рад 3 месеца.

ОСТАЛО: Пријаве слати на e-mail: apotekatiliacor@
gmail.com, у року од 15 дана од дана објављивања 
огласа.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 

„РИБАРСКА БАЊА“
37205 Рибарска Бања

Медицинска сестра
на одређено време 

УСЛОВИ: средња медицинска школа, IV степен стру-
чне спреме, обављен приправнички стаж и положен 
стручни испит, лиценца. Кандидати су обавезни да 
доставе: кратку биографију са адресом, контакт теле-
фоном и мејл-адресом, неоверене фотокопије: дипло-
ме о завршеној школи, положеног стручног испита, 
лиценце и доказ о радном искуству. 

Домар/мајстор одржавања - 
водоинсталатер
на одређено време 

УСЛОВИ: средње образовање. Кандидати су обавез-
ни да доставе: кратку биографију са адресом, контакт 
телефоном и мејл-адресом, неоверене фотокопије 
радне књижице и дипломе о завршеној школи. 

ОСТАЛО: Пријаве са потребном документацијом 
достављају се у затвореним ковертама на наведену 
адресу, Служба за правне, кадровске и администра-
тивне послове, са назнаком: „Пријава на конкурс“, са 
навођењем радног места за које се конкурише. Прија-
ве морају да буду примљење у Специјалној болни-
ци за рехабилитацију најкасније осмог дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови“ Нацио-
налне службе за запошљавање, без обзирана начин 
доставе. Пријаве које буду примљене у Специјалну 
болницу за рехабилитацију после истека рока наведе-
ног у овом огласу, одбациће се као неблаговремене 
и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком 
датума и сата када су примљене у Специјалну болни-
цу за рехабилитацију. Пријаве са непотпуним пода-
цима и непотпуном документацијом ће бити одбијене 
као непотпуне. Оглас остаје отворен 8 дана од дана 
објављивања код Националне службе за запошља-
вање. 

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1) Референт за правне, кадровске 
и административне послове - 

архивар
за рад у Одељењу за правне, кадровске 

и опште послове Службе за правне 
и економско-финансијске послове, 
на одређено време на 3 месеца због 

повећаног обима посла 

УСЛОВИ: средње образовање, IV степен стручне спре-
ме, знање рада на рачунару.

2) Медицинска сестра - техничар 
на осталим болничким одељењима

за рад у Одсеку за стандардну негу 
Службе за урологију, на одређено 
време на 3 месеца због повећаног 

обима посла

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

3) Медицинска сестра - техничар 
на осталим болничким одељењима
за рад у Служби за интерну медицину, 

на одређено време на 3 месеца због 
повећаног обима посла

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

4) Медицинска сестра - техничар у 
амбуланти

за рад у Одсеку за максилофацијалну 
хирургију Службе за 

оториноларингологију, на одређено 
време на 3 месеца због повећаног 

обима посла 

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

Кандидати за радно место 1 подносе: молбу за 
пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, 
оверену фотокопију дипломе, фотокопију личне карте 
или очитане податке са личне карте (уколико је чипо-
вана), фотокопију извода из матичне књиге венчаних 
(уколико су дипломе или уверења издати на девојачко 
презиме), доказ о знању рада на рачунару.

Кандидати за радна места од 2, 3 и 4 подносе: 
молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт 
телефоном, оверену фотокопију дипломе, оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
фотокопију личне карте или очитане податке са лич-
не карте (уколико је чипована), фотокопију извода из 
матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уве-
рења издати на девојачко презиме), оверену фотоко-
пију лиценце издате од надлежног органа.

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

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
„FENIX-APOTEKA“

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

е-mail: eurolink@eunet.rs

Дипломирани фармацеут
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут; пожељно рад-
но 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 иску-
ство у траженом занимању; рад на рачунару, основни 
ниво - обавезно; енглески језик, почетни ниво - пожељ-
но; 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 телефо-
не. Лице за контакт: Јасминка Шврака.

Медицина 
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ДОМ ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА
Српска Црња

Патријарха Арсенија Чарнојевића 15
тел. 023/811-022

e-mail: direktordzsc@gmail.com

Доктор медицине опште праксе 
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен, доктор опште медицине; радно 
искуство: небитно; неопходан положен стручни испит, 
лиценца. Трајање конкурса: до попуне радног места. 
Кандидати могу своје радне биографије да доставе на 
горенаведени мејл или да контактирају послодавца 
путем телефона, лице за контакт: Даница Вучуревић 
Ђукин.

                        Индустрија и грађевинарство

VAN DRUNEN FARMS EVROPA DOO
23216 Банатско Карађорђево, Његошева бб

тел. 023/3155-111
e-mail: mmartinovic@vandrunen.rs

Електричар
Опис посла: задужен за решавање проблема и коре-
ктивно одржавање опреме, уређаја, склопки, елек-
тро-мотора, погона (електричних, хидрауличних и 
пнеуматских), штампаних плоча, ПЛЦ уређаја (про-
грамабилних логичких контролера) и друге процесне 
опреме. Задужен за читање и разумевање електрич-
них и механичких цртежа и шема, техничких цртежа и 
спецификација. Користи унимере, различиту дијагнос-
тичку опрему и све неопходне инструменте да би оба-
вио дијагностику и решавање проблема у вези опреме. 
Обавља превентивно одржавање опреме и уређаја у 
делокругу свог рада. Обавља инсталацију, тестирање, 
калибрацију, одржавање и поправку комплетне опре-
ме у делокругу свог рада. Обезбеђује правилно поде-
шавање и калибрацију фабричке опреме и уређаја. 
Води евиденцију извештаја о калибрисању. Води 
контролну књигу за одржавање опреме. Инсталира 
и одржава електричне проводнике, електричне водо-
ве, прекидаче, електро-пнеуматске актуаторе и пози-
ционере. Задужен за организацију и припрему услова 
потребних за подизање, померање и позиционирање 
тешке опреме. Преноси техничке информације на 
јасан и концизан начин. Користи ручни, пнеуматски, 
хидраулични и електрични алат. Користи моторизова-
ну опрему, као што су виљушкар и дизалица. У случају 
потребе помаже у осталим пословима одржавања. 
Обавезан је да примењује средства заштите на раду и 
све мере безбедности и здравља на раду и противпо-
жарне заштите.

УСЛОВИ: средња или виша стручна спрема електро-
техничке струке; пожељно искуство у обављању слич-
них послова, али није нужан услов; познавање рада на 
рачунару; пожељно знање енглеског језика. Биогра-
фије слати на и-мејл: mmartinovic@vandrunen.rs или 
поштом на горенаведену адресу.

SICOBERRY DOO
36212 Ратина

тел. 063/855-2650
e-mail: j_kalicanin@sicoberry.co.rs

Прехрамбени технолог
за потребе прераде смрзнутог воћа

Обавезе: планирање и организовање производње, 
предлагање и спровођење решења за побољшање 
процеса производње, праћење квалитета и сигурнос-
ти хране (HACCP, ISO 22000, FSSC 22000).

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломира-
ни прехрамбени технолог или сродне области; радно 
искуство на истим пословима, познавање стандарда за 
безбедност хране, тимски рад, лидерство, познавање 
рада на рачунару, исказивање властите креативности, 
поседовање возачке дозволе Б категорије.

SICOBERRY DOO
36212 Ратина

тел. 063/855-2650
e-mail: j_kalicanin@sicoberry.co.rs

Радник на руковању и одржавању 
опреме

Обавезе: планирање и организовање коришћења 
машина, одржавање машина и опреме, предлагање 
и спровођење решења на повећању продуктивности.

УСЛОВИ: IV степен стручн спреме, електро, машинско 
или сродно образовање; радно искуство на сличним 
пословима, поседовање возачке дозволе Б катего-
рије, познавање рада на рачунару. Радни однос је на 
неодређено време, уз пробни рад. Обе позиције под-
разумевају рад у сменама. Пријаве се врше слањем 
мотивационог писма на e-mail: j_kalicanin@sicoberry.
co.rs или заказивањем разговора на тел. 063/8552-650.

„ЕЛЕКТРОВАТ“ ДОО
11000 Београд, Шуматовачка 124

Електромонтер
за рад у Панчеву, предвиђен пробни рад

8 извршилаца

УСЛОВИ: теренски рад, обезбеђен превоз и исхрана. 
Слање пријаве за посао на имејл: info@elektrovat.net, 
јављање кандидата на телефон: 032/5574-301, Оли-
вера Шојић. Потребно је да кандидати буду здравстве-
но способни за рад на висини. По запошљавању биће 
упућени на лекарски преглед на терет послодавца.

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 спреме, 
радно искуство 3 године.

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

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

градовима у Републици Србији, 
на одређено време

3 извршиоца

УСЛОВИ: тесар, III степен стручне спреме; радно иску-
ство 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.

„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 плас-
тичних 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, про-
фила и цеви, нарезивање навоја, монтажа склопова, 
склапање конструкција, припрема за заваривање 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, испити-
вање исправности.

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, без обзира 
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.

„VISA-PROM“ DOO
Кањижа, Харшањи Тибора 17

e-mail: vladimir.mitic@visaprom.com

Манипулант на котлу проточне 
сушаре

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

4 извршиоца

Оператер на дробилици дрвета
место рада: Кањижа и Чока, 

пробни рад од 1 месеца
4 извршиоца

Оператер на преси
место рада: Кањижа и Чока, 

пробни рад од 1 месеца
16 извршилаца

Шеф смене погона за производњу 
ногица за палете

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

4 извршиоца

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

пробни рад од 1 месеца
4 извршиоца

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

од 1 месеца
12 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство; I - IV степен 
стручне спреме. Обезбеђен превоз и смештај (смештај 
организован за запослене удаљене преко 50 км). Рок 
трајања конкурса: до попуне. Кандидати могу посло-
давцу да доставе радне биографије путем имејл-адре-
се. Лице за контакт: Владимир Митић.

Медицина / Индустрија и грађевинарство 
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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, дипломира-
ни инжењер прехрамбене технологије (без обзира 
на смер); неопходно je радно искуство у прехрамбе-
ној индустрији (пекара, млекара) минимум 2 године. 
Обезбеђен смештај, обезбеђен превоз од смештаја до 
посла, рад у сменама. Трајање конкурса: до попуне. 
Кандидати могу своје пријаве да доставе путем мејла 
или да се јаве на горенаведене телефоне, лице за кон-
такт Оливера Павловић.

ЖГП ГП „БЕОГРАД“ 
Београд, Водоводска 160

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

Армирач
место рада: Београд, Краљево, Рума, 

Горњи Милановац, 
на одређено време 6 месеци

5 извршилаца

УСЛОВИ: радно искуство 1 година на наведеним посло-
вима.

Помоћни радник на грађевини
место рада: Београд, Краљево, Рума, 

Горњи Милановац, 
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: радно искуство 1 година на наведеним посло-
вима.

ОСТАЛО: Теренски рад, обезбеђен превоз и смештај. 
Рок трајања конкурса: до 20.05.2019. године. Кандида-
ти се могу јавити послодавцу путем телефона, особа за 
контакт: Александар Петковић.

ADECCO OUTSOURCING DOO
Нови Београд, Владимира Поповића 40

Addecco Outsourcing doo - контакт: телефо-
ни 060/860-1751, 060/860-1747, 060/860-1707, 
лице за контакт: Милица Живановић, Јелена 
Ашанин, Немања Голушин; имејл-адресе: milica.
zivanovic@adecco.com; jelena.asanin@adecco.com; 
nemanja.golusin@adecco.co

„Adecco Outsourcing” doo, обратио се у улози посло-
давца који ће након запошљавања лица иста упути-

ти на рад свом клијенту

„SAIPEM” S.P.A.
Огранак Нови Сад

Нови Сад, Народног фронта 12

Геометар на градилишту
место рада: радови на изградњи 

гасовода - турски ток пролази поред 
Јагодине, Параћина, Ћуприје, 

Зајечара, Велике Плане, 
на одређено време 6 месеци

2 извршиоца

Опис посла: врши мерења у складу са потребама за 
изградњу цевовода и темеља за постројење, у складу 
са инструкцијама, поштујући безбедносне процедуре.

УСЛОВИ: IV степен, геодетски техничар; обавезно радно 
искуство у траженом занимању; пожељна лиценца.

Ауто-механичар
место рада: радови на изградњи 

гасовода - турски ток пролази поред 
Јагодине, Параћина, Ћуприје, 

Зајечара, Велике Плане, 
на одређено време 6 месеци

2 извршиоца

Опис посла: превентивни прегледи и одржавање 
машина, опреме и возила, у складу са безбедносним 
процедурама.

УСЛОВИ: образовање небитно, обавезно радно иску-
ство у траженом занимању.

Возач возила тешке мехнизације
место рада: радови на изградњи 

гасовода - турски ток пролази поред 
Јагодине, Параћина, Ћуприје, 

Зајечара, Велике Плане, 
на одређено време 6 месеци

16 извршилаца

Опис посла: управљање возилом за потребе кон-
струкције, одржавање исправности и хигијене возила, 
вођење евиденције о употреби моторног возила, иско-
ришћености возила и потрошњи горива, превоз теш-
ких конструкција.

УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно искуство 
у траженом занимању.

Ауто-електричар
место рада: радови на изградњи 

гасовода - турски ток пролази поред 
Јагодине, Параћина, Ћуприје, 

Зајечара, Велике Плане, 
на одређено време 6 месеци

2 извршиоца

Опис посла: превентивни прегледи и одржавање 
машина, опреме и инсталација, у складу са безбеднос-
ним процедурама.

УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно иску-
ство у траженом занимању.

Електричар одржавања
место рада: радови на изградњи 

гасовода - турски ток пролази поред 
Јагодине, Параћина, Ћуприје, Зајечара, 

Велике Плане, на одређено време 6 
месеци

2 извршиоца

Опис посла: превентивни прегледи и реаговање на 
кварове и застој машина и опреме, у складу са безбед-
носним процедурама.

УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно искуство 
у траженом занимању.

Оператер булдожера
место рада: радови на изградњи 

гасовода - турски ток пролази поред 
Јагодине, Параћина, Ћуприје, 

Зајечара, Велике Плане, 
на одређено време 6 месеци

2 извршиоца

Опис посла: проверава исправност возила, управља 
булдожером и извршава задатке по инструкцијама 
добијеним од пословође, поштујући безбедносне про-
цедуре.

УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно искуство 
у траженом занимању.

Оператер на дробилици
место рада: радови на изградњи 

гасовода - турски ток пролази поред 
Јагодине, Параћина, Ћуприје, 

Зајечара, Велике Плане, 
на одређено време 6 месеци

4 извршиоца

Опис посла: проверава исправност возила, управља 
дробилицом и извршава задатке по инструкцијама 
добијеним од пословође, поштујући безбедносне про-
цедуре.
УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно искуство 
у траженом занимању.

Оператер ровокопача
место рада: радови на изградњи 

гасовода - турски ток пролази поред 
Јагодине, Параћина, Ћуприје, 

Зајечара, Велике Плане, 
на одређено време 6 месеци

6 извршилаца

Опис посла: проверава исправност возила, управља 
ровокопачем и извршава задатке по инструкцијама 
добијеним од пословође, поштујући безбедносне про-
цедуре.
УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно искуство 
у траженом занимању.

Помоћни радник на градилишту
место рада: радови на изградњи 

гасовода - турски ток пролази поред 
Јагодине, Параћина, Ћуприје, 

Зајечара, Велике Плане, 
на одређено време 6 месеци

50 извршилаца

Опис посла: асистира квалификованим радницима у 
складу са потребама изградње гасовода, поштујући 
безбедносне процедуре.
УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно искуство 
у траженом занимању.

Помоћни радник - сигнализатор
место рада: радови на изградњи 

гасовода - турски ток пролази поред 
Јагодине, Параћина, Ћуприје, 

Зајечара, Велике Плане, 
на одређено време 6 месеци

10 извршилаца

Опис посла: постављање и праћење сигнализације на 
градилишту, у складу са безбедносним процедурама.
УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно искуство 
у траженом занимању.

Руковалац краном
место рада: радови на изградњи 

гасовода - турски ток пролази поред 
Јагодине, Параћина, Ћуприје, 

Зајечара, Велике Плане, 
на одређено време 6 месеци

16 извршилаца

Опис посла: преглед исправности крана пре почетка 
рада, преношење терета краном и одржавање радног 
простора, у складу са безбедносним прцедурама.

УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно искуство 
у траженом занимању.

Виљушкариста
место рада: радови на изградњи 

гасовода - турски ток пролази поред 
Јагодине, Параћина, Ћуприје, 

Зајечара, Велике Плане, 
на одређено време 6 месеци

4 извршиоца

Опис посла: свакодневна вожња виљушкара, провера 
исправности возила и одржавање радног простора, у 
складу са безбедносним процедурама.

УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно искуство 
у траженом занимању.

ОСТАЛО: Обезбеђен смештај и превоз. Теренски рад. 
Трајање конкурса: до 25.04.2019. године. Кандидати 
могу своје пријаве да доставе путем имејла или да се 
јаве на контакт телефоне.

Индустрија и грађевинарство
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                           Саобраћај и везе

LDM GROUP DOO
11080 Земун

тел. 062/259-031

Возач градског аутобуса
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: III степен, потребно радно искуство од 2 
месеца. Заинтересовани кандидати могу се пријавити 
на број телефона: 062/259-031.

            Наука и образовање

БЕОГРА Д

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ 
У БЕОГРАДУ

ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ 
УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

Београд, Краља Петра 4

Наставник у звање доцента за ужу 
уметничку област Цртање 

и сликање
на период од пет година

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају лица која 
испуњавају услове прописане Законом о високом 
образовању (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - 
други закон, 73/2018), Минималним условима за избор 
у звања наставника на универзитету које је донео 
Национални савет за високо образовање и општим 
актима Универзитета уметности у Београду и Факул-

тета примењених уметности у Београду. Учесници 
конкурса подносе: пријаву на конкурс у три пример-
ка; радну биографију на прописаном обрасцу 2, у 
три примерка; електронску форму обрасца 2 на јед-
ном CD-у; пет до десет оригиналних радова и проје-
ката, достављених у електронској форми на 4 CD-а 
ужа уметничка област Цртање и сликање (наставни 
предмети: Анатомско цртање 1 и 2); потписани спи-
сак радова датих у електронској форми; документа-
ција у вези радова (каталози и друга документа који 
су пратећа документација стручне и уметничке био-
графије кандидата); потписани списак приложене 
документације (каталози и друга документа који су 
пратећа документација стручне и уметничке биогра-
фије кандидата), у пет примерака; оверену фотоко-
пију или оверен препис дипломе/а, у једном примерку; 
уверење надлежног државног органа да правоснаж-
ном пресудом није осуђен за кривично дело против 
полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју 
издаје високошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској установи (члан 
72 став 4 Закона о високом образовању). Кандидат 
пријављен на конкурс који има искуство у педагош-
ком раду са студентима доставља доказ о педагошком 
раду и оцену педагошког рада у студентским анке-
тама током целокупног изборног периода (ако га је 
било). Кандидат пријављен на конкурс за наставно 
звање који нема искуство у педагошком раду са сту-
дентима у обавези је да одржи пристпно предавање 
из уже области за коју је конкурс расписан. Образац 
2, Минимални услови за избор у звање наставника и 
сарадника у пољу уметности, у пољу друштвено-ху-
манистичких и у пољу техничко-технолошких наука 
на Факултету примењених уметности у Београду (бр. 
03-28/2 од 15.03.2016., бр. 03-28/2-2 од 27.9.2016., бр. 
03-28/2-3 од 29.12.2016., бр. 03-28/7-1 од 16.11.2017. 
и 03-28/3-1 од 01.03.2018) и Правилник о приступном 
предавању (бр.03-28/6 од 16.11.2016. и бр. 03-28/2-1 
од 01.03.2018. године) налазе се на сајту Факултета 
(www.fpu.bg.ac.rs). Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Документација се подно-
си Правној служби Факултета примењених уметности 
у Београду, Краља Петра 4, канцеларија 17, у термину 
од 10 до 13 часова. За додатне информације телефон: 
011/32-81-251. Приложену документацију кандидати 
су у обавези да преузму у року од пет радних дана 
од дана пријема обавештења о окончању конкурса. 
Након тог рока Факултет нема обавезу чувања доку-
ментације.

ПРВА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Цара Душана 61

тел. 011/2629-321

Наставник физичког васпитања
са 60% радног времена, на одређено 

време ради замене запосленог, односно 
док исти обавља послове директора 

школе

УСЛОВИ: наставник предмета физичко васпитање: 
професор физичког васпитања; дипломирани педагог 
физичке културе; професор физичке културе; профе-
сор физичког васпитања - дипломирани тренер са наз-
наком спортске гране; професор физичког васпитања 
- допломирани организатор спортске рекреације; про-
фесор физичког васпитања - дипломирани кинезите-
рапеут; дипломирани професор физичког васпитања 
и спорта - мастер; дипломирани професор физичког 
васпитања кинезитерапије - мастер; мастер профе-
сор физичког васпитања и спорта; мастер професор 
физичког васпитања и кинезитерапије; све према 
Правилнику о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
15/2013, 11/2016, 2/2017 и 11/2017). Општи услови: 1) 
да кандидат има одговарајуће образовање; 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђиван у смислу чл. 
139 став 1 тачка 3) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Сл.гласник РС” бр. 88/2017); 4) 
има држављанство Републике Србије; 5) зна српски 
језик и језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад. Докази о испуњености услова под 1), 3), 4) и 
5) подносе се уз пријаву на конкурс, а о испуњености 
услова под 2) пре закључења уговора о раду. Кан-

дидати су дужни да поднесу уз пријаву на конкурс: 
кратку биографију; попуњени формулар за пријем 
у радни однос у установи образовања и васпитања 
(доступан на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја); оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми или 
уверења о стеченом високом образовању, ако дипло-
ма није уручена; уверење о неосуђиваности; уверење 
о држављанству (оригинал или оверену фотокопију); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рену фотокопију); уверење (потврду) о образовању из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечених у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова или оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, односно испи-
ту за лиценцу. Пријаве се достављају секретаријату 
Гимназије лично или поштом на на наведену адресу. 
Неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање. За додатне информације, обратите се секрета-
ријату школе на телефон: 011/2629-321.

ОШ „СКАДАРЛИЈА”
11000 Београд, Француска 26

тел. 011/7247-445

Наставник разредне наставе у 
продуженом боравку

на одређено време, до повратка 
запослене са боловања 
(одржавање трудноће)

УСЛОВИ: Пробни рад три месеца. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају школи, по 
чл. 155 ст. 1 а у вези са чл. 154 ст. 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/17, 27/18-др.закон и 10/19 - у даљем тексту: 
Закон). Услови и документа која подносе кандидати за 
наставнике уз пријавни формулар у складу са чл. 139 
Закона су: 1) школска спрема - одговарајуће образо-
вање: у складу са Законом и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” 
бр. 11/2012, 15/2013), доказ: копија дипломе и додат-
ка дипломи (за завршене мастер студије), уверења о 
дипломирању (ако није издата диплома), копија уве-
рења о положеном испиту за лиценцу (раније - струч-
ном испиту) ако је кандидат положио испит, 2) пси-
хичка, физичка и здравствена способност за рад са 
ученицима - тестирање кандидата, општа здравствена 
способност - лекарско уверење подноси само изабра-
ни кандидат; 3) да кандидат није осуђиван по чл. 139 
ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; 4) да има држављанство Републике 
Србије - фотокопију уверења о држављанству и изво-
да из матичне књиге рођених, подносе сви кандидати; 
5) да кандидат зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад - доказ је диплома или уверење о сте-
ченом високом образовању на високошколској устано-
ви у којој се настава изводи на српском језику. Докази 
о испуњености услова из члана 139 Закона тачке 1), 
3), 4) и 5) су саставни део пријаве на конкурс, а доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима кандидат прибавља пре закљу-
чења уговора о раду. Тестирање кандидата у погле-
ду психичке, физичке и здравствене способности за 
рад наставника са ученицима организује школа код 
Националне службе за запошљавање по истеку рока 
за пријављивање. Пријавни формулар са животном 
и радном биографијом и документима доставити на 
наведену адресу школе. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати. Информације на теле-
фон: 7247- 445.

Саобраћај и везе / Наука и образовање

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

  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 спо-

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

за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање 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 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 прили-
ком пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада.

 Докази о испуњености услова из става 1 тач. 
1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог 
члана прибавља се пре закључења уговора о 
раду.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ 

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

Доцент за ужу научну област 
Заштита на раду и заштита 

животне средине
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из нау-
чне области којој припада ужа научна област, прет-
ходно степене студија завршене са просечном оценом 
најмање осам (8,00). Остали услови утврђени одред-
бама члана 74 став 6 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 
73/2018) и одредбама члана 1, 6 и 24 Правилника о 
начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду („Глас-
ник Универзитета у Београду“, број 200 од 23.11.2017. 
године), у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. 

ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (биографија, списак 
стручних радова, диплома о одговарајућој стручној 
спреми, доказ о објављеном уџбенику или моногра-
фији, извод из матичне књиге рођених и уверење о 
држављанству), доставити на адресу: Рударско-гео-
лошки факултет, Ђушина 7, 11000 Београд, соба 107, 
у року од 15 дана од дана објавиљивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање.

Сарадник у настави за ужу научну 
област Математика и информатика
на одређено време од једне године са 

могућношћу продужења уговора за још 
једну годину у току трајања студија, а 

најдуже до краја школске године у којој 
се студије завршавају

УСЛОВИ: У звање сарадника у настави на студијама 
првог степена бира се студент мастер академских или 
специјалистичких академских студија, који је студије 
првог степена студија завршио са просечном оценом 
најмање 8,00. Наведени услови утврђени су одредба-
ма члана 83 став 1 Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закон). 

ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (биографија, списак 
стручних радова, диплома о одговарајућој стручној 
спреми - оверена, уверење о уписаним мастер ака-
демским студијама, извод из матичне књиге рођених 
и уверење о држављанству), доставити на адресу: 
Рударско-геолошки факултет, Ђушина 7, 11000 Бео-
град, соба 107, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Београд, Булевар краља Александра 67

Сарадник у звању асистента 
за ужу научну област Јавне 

финансије и финансијско право, 
предмети Пореско право и Право 
међународних пореских уговора

на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне 
нивое студија, завршио са укупном просечном оценом 
најмање 8 или има академски назив магистра наука 
из научне области за коју се бира. Избор се врши у 
складу са чланом 82 и чланом 84 Закона о високом 
образовању (Службени гласник РС“ број 88/17, 27/18 и 
73/18) и чланом 117 Статута Правног факултета Уни-
верзитета у Београду. Обавезну пријаву на конкурс 
(својеручно потписану у три примерка) са прилозима 
(биографија, списак научних радова, радови, дипло-
ме о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне 
књиге рођених и уверење о држављанству - у једном 

примерку) кандидати подносе у писарници Правног 
факултета Универзитета у Београду, Булевар краља 
Александра 67 или путем поште, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„СОЊА МАРИНКОВИЋ”

11080 Земун, Аласка 17
e-mail: ossonjamar@gmail.com

Професор разредне наставе у 
боравку

на одређено време до повратка раднице 
са породиљског боловања

УСЛОВИ: потребна документација: биографија; дипло-
ма о одговарајућем образовању, мастер учитељ - овере-
на копија не старија од 6 месеци; уверење о држављан-
ству РС - оригинал или оверена копија не старија од 6 
месеци; извод из МК рођених оригинал или оверена 
копија не старија од 6 месеци.

ОСТАЛО: Наведену документацију заједно са одштампа-
ним и попуњеним пријавним формуларом који се нала-
зи на званичној страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, кандидати достављају лично, 
поштом или мејлом на адресу школе. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА
 „НАДА ДИМИЋ”

11080 Земун, 22. октобра 19
тел. 011/2190-386

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове
УСЛОВИ: У складу са чл. 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл.гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018, и 10/2019) потребно је да лице има: 
одговарајуће образовање на студијама другог степе-
на - мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије или  заврше-
не основне студије у трајању од најмање 4 године по 
прописима који су уређивали високо образовање до 
10. Септембра 2005.године; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, за кривич-
на дела насиља у породици, одузимања малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривична дела примања и давања 
мита, за кривична дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену санкцију и за које није у складу 
са законом утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
За радно место дипломирани економиста за финан-
сијско-рачуноводствене послове, потребно је да лице 
испуни додатни услов, од најмање три године радног 
искуства на финансијско-рачуноводственим послови-
ма, све у складу са чланом 31 Правилника о органи-
зацији и систематизацији послова у Економској школи 
“Нада Димић” у Земуну. Кандидати уз пријавни форму-
лар прилажу: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, уверење или потврду о неосуђиваности 
за горе наведена кривична дела коју издаје полицијска 
управа (оригинал), извод из матичне књиге рођених 
(оригинал), уверење о држављанству (не старије од 
шест месеци), очитану или фотокопију личне карте.

Наставник предметне наставе - 
енглеског језика

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

трудничког и породиљског боловања, 
са 55% ангажовања

УСЛОВИ: у складу са чл. 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018, и 10/2019) потребно је да лице има: 
одговарајуће образовање на студијама другог степе-
на - мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије или заврше-
не основне студије у трајању од најмање 4 године по 
прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да 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 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 за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати уз пријавни формулар прилажу: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење 
или потврду о неосуђиваности за горе наведена кри-
вична дела коју издаје полицијска управа (оригинал); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал); уверење 
о држављанству (не старије од шест месеци); очитану 
или фотокопију личне карте

ОСТАЛО: Кандидати обавезно попуњавају пријав-
ни формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја и уз одштампан формулар потребну доку-
ментацију достављају лично или на горенаведену 
адресу школе, у року од осам дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање. Контакт особа: Душица Ружић, секретар, тел. 
011/2190-386.

ОШ “КРАЉ АЛЕКСАНДАР I”
11070 Нови Београд, Алексиначких рудара 22

тел. 011/260-38-47

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати услове прописа-
не чл. 139 и чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, да има одговарајуће 
образовање из чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања за наставника те 
врсте школе и подручја рада, педагога и психолога 
на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета 
или студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука са 
завршенимстудијама првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета или на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10.09.2005. године. Кандидат 
мора да има дозволу за рад, односно положен стручни 
испит за наставника или стручног сарадника, да има 
обуку и положен испит за директора школе (изабра-
ни кандидат који нема положен испит за директо-
ра дужан је да у року од 2 године од дана ступања 
надужност положи наведени испит), да има најмање 
8 година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег образовања, 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, да није осуђиван 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 кривич-
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на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање што онемогућава рад у образовању, да има 
држављанство Републике Србије, да зна српски језик 
и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад, 
да има потврду да није био предмет педагошког над-
зора за време рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, уверење привредног суда да кан-
дидат није у року од 5 година пре датуме издавања 
уверења код овог суда био осуђиван због привредних 
преступа нити му је итречена правоснажна судска 
мера забране обављања делатности по Закону о прив-
редним преступима, формулар за пријаву на конкурс 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима прибавља се пре 
закључења уговора о међусобним правима и обавеза-
ма директора, Уколико са на конкурс пријави лице које 
је предходно обављало дужност директора установе, 
дужно је да достави резултате стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања. 
Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс доатави 
оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, оригинал или оверену фотокопију дозво-
ле за рад наставника, васпитача и стручног сарадника 
(лиценца), оригинал или оверену фотокопију уверења 
о положеном испиту за директора установе (прија-
ва која не садржи уверење о положеном испиту за 
директора установе неће се сматрати непотпуном, а 
изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском 
року положи испит за директора школе), оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци), оригинал 
или оверену фотокопију уверења да није покренута 
истрага, нити да се води поступак пред надлежним 
судом (не старије од 6 месеци), потврда о радном 
искуству најмање 8 година у области образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег образовања, 
радну биографију са кратким прегледом кретања у 
служби и предлогом рада директора школе, оригинал 
или оверену фотокопију уверења да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање што онемогућава рад у образовању (не 
старије од 6 месеци), оригинал или оверену фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених (не старије од 
6 месеци), потврду да није био предмет педагошког 
надзора за време рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, оригинал или оверену фото-
копију уверења привредног суда да кандидат није у 
року од 5 година пре датума издавања уверења код 
оваг суда био осуђиван због привредних преступа 
нити му је изречена правоснажна судска мера заб-
ране обављања делатности по Закону о привредним 
преступима (не старије од 6 месеци), уверење о знању 
српског језика, уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику, докз о физичкој, пси-
хичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима прибавља се пре закључивања уговора. 
Кандидат попуњава пријемни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и одштампани формулар зајед-
но са пријавом на конкурс за избор директора и ком-
плетном документацијом доставља лично или путем 
поште на наведену адресу са назнаком “Конкурс за 
избор директора школе”.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
ЧУКАРИЦА

Београд, Пожешка 28

Васпитач
12 извршилаца

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања: нa 
студиjaмa другoг стeпeнa (мaстeр aкaдeмскe студиje, 
мaстeр струкoвнe студиje, спeциjaлистичкe aкaдeмскe 
студиje); на студијима првог степена (основне академ-
ске, односно струковне и спeцијалистичке струковне 
студије), студијима у трајању од три године или вишим 
образовањем; образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва; да имa психичку, физичку и здрaвствeну спoсoб-
нoст зa рaд сa дeцoм; да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да имa држaвљaнствo Рeпубликe 
Србиje; да знa српски jeзик и jeзик нa кojeм oствaруje 
oбрaзoвнo-вaспитни рaд (српски језик). Обавеза пола-
гања испита за лиценцу. Кандидат попуњава пријав-
ни формулар за пријаву на конкурс, који се налази на 
званичној интрнет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Уз одштампани пријавни 
формулар, кандидат доставља: оверену фотокопију 
дипломе, односно дипломе и додатка уз диплому о 
одговарајућој стручној спреми или уверења о стече-
ној стручној спреми и уверење о положеним испитима, 
уколико се прилаже уверење оно не може бити старије 
од шест месеци, уверење о положеном стручном испи-
ту или уверење о положеном испиту за лиценцу (ако 
је кандидат исти полагао), извод из матичне књиге 
рођених - оригинал или оверена фотокопија, уверење 
о држављанству не старије од шест месеци, фотоко-
пија мора бити оверена; уверења полицијске управе, 
не старије од шест месеци; 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, oдузимaњe мaлoлeтнoг лицa, зaпуштaњe 
и злoстaвљaњe мaлoлeтнoг лицa или рoдoскврнућe, 
зa кривичнa дeлa примaњe или дaвaњe митa; зa кри-
вичнa дeлa из групe кривичних дeлa прoтив пoлнe 
слoбoдe, прoтив прaвнoг сaoбрaћaja и прoтив чoвeч-
нoсти и других дoбaрa зaштићeних мeђунaрoдним 
прaвoм, бeз oбзирa нa изрeчeну кривичну сaнкциjу, 
и зa кoje ниje, у склaду сa зaкoнoм, утврђeнo дис-
криминaтoрнo пoнaшaњe, фотокопија уверења мора 
бити оверена; ако кандидат није стекао одговарајуће 
образовање на српском језику - уверење да је поло-
жио испит из српског језика са методиком по програму 
одговарајуће високошколске установе. Доказ да кан-
дидат имa психичку, физичку и здрaвствeну спoсoб-
нoст зa рaд сa дeцoм (лекарско уверење) прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Сви остали докази 
саставни су део пријаве на конкурс.

Медицинска сестра - васпитач
6 извршилаца

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања: 
IV степен стручне спреме, средња медицинска шко-
ла, васпитачки смер; да лице имa психичку, физичку 
и здрaвствeну спoсoбнoст зa рaд сa дeцoм; да 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, 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 мeђунaрoд-
ним прaвoм, бeз oбзирa нa изрeчeну кривичну сaнк-
циjу, и зa кoje 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. Обавезно пола-
гање испита за лиценцу. Кандидат попуњава пријав-
ни формулар за пријаву на конкурс, који се налази на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Уз одштампани пријавни 
формулар, кандидат доставља: оверену фотокопију 
дипломе о одговарајућој стручној спреми, уколико се 
уместо дипломе прилаже уверење, оно не може бити 
старије од шест месеци; извод из матичне књиге рође-
них (оверена фотокопија), уверење о држављанству 
не старије од шест месеци, фотокопија мора бити 
оверена; уверење полицијске управе, не старије од 
шест месеци, да лице ниje oсуђивaнo прaвнoснaжнoм 
прeсудoм зa кривичнo дeлo зa кoje je изрeчeнa бeзус-
лoвнa кaзнa зaтвoрa у трajaњу oд нajмaњe три мeсe-
цa, 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 прaв-
нoг 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 дискриминaтoрнo пoнaшaњe, 
фотокопија уверења мора бити оверена; ако канди-
дат није стекао одговарајуће образовање на српском 
језику потребно је да приложи доказ о знању српс-
ког језика. Доказ да кандидат имa психичку, физичку 
и здрaвствeну спoсoбнoст зa рaд сa дeцoм (лекарско 
уверење) прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Сви остали докази саставни су део пријаве на конкурс.

Сервирка

Спремачица
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања: за 
послове сервирке: II степен стручне спреме: осмо-
годишња школа и стручна оспособљеност у трајању 
од шест месеци до две године; за послове спремачи-
це: I степен стручне спреме: осмогодишња школа; за 
оба радна места: да кандидат имa психичку, физич-
ку и здрaвствeну спoсoбнoст зa рaд сa дeцoм; 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 дру-
гих 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; 
дa зна српски језик. Кандидат попуњава пријавни фор-
мулар за пријаву на конкурс, који се налази на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Уз одштампани пријавни 
формулар, кандидат доставља: оверену фотокопију 
сведочанства о одговарајућој стручној спреми, извод 
из матичне књиге рођених (оверена фотокопија), 
уверење о држављанству не старије од шест месе-
ци - фотокопија мора бити оверена; уверење поли-
цијске управе, не старије од шест месеци, 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, oдузимaњe мaлoлeтнoг лицa, зaпуштaњe 
и злoстaвљaњe мaлoлeтнoг лицa или рoдoскврнућe, 
зa кривичнa дeлa примaњe или дaвaњe митa; зa кри-
вичнa дeлa из групe кривичних дeлa прoтив пoлнe 
слoбoдe, прoтив прaвнoг сaoбрaћaja и прoтив чoвeч-
нoсти и других дoбaрa зaштићeних мeђунaрoдним 
прaвoм, бeз oбзирa нa изрeчeну кривичну сaнкциjу, 
и зa кoje ниje, у склaду сa зaкoнoм, утврђeнo дискри-
минaтoрнo пoнaшaњe, фотокопија уверења мора бити 
оверена. Доказ да кандидат имa психичку, физичку 
и здрaвствeну спoсoбнoст зa рaд сa дeцoм (лекарско 
уверење) прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Сви остали докази саставни су део пријаве на конкурс.

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање
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ОСТАЛО: Непотпуне, неуредне и неблаговремене 
пријаве неће бити узете у разматрање. Установа нема 
обавезу да кандидатима врати приложену документа-
цију по конкурсу. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви“, на адресу: ПУ Чукарица, Београд, Пожешка 28, 
поштом или лично, од 09 до 15 часова.

ВИСОКА ТЕКСТИЛНА СТРУКОВНА 
ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН, ТЕХНОЛОГИЈУ 

И МЕНАЏМЕНТ 
Београд, Старине Новака 24

тел./факс: 3234-002
www.vtts.edu.rs

1) Наставник у звање вишег 
предавача у пољу уметности за 
ужу уметничку област Дизајн 

текстила и одеће - костим
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

2) Наставник у звање вишег 
предавача у пољу уметности за 

ужу уметничку област Сликарство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: високо образовање првог, односно другог 
степена; призната уметничка остварења; најмање пет 
година педагошког искуства у високом образовању; 
способност за наставни рад (за радна места из тачке 1 
и 2); завршен факултет примењених уметности, одсек 
костим, стручни назив дипл. костимограф - сценски 
костим, дипл. сликар - костимограф и сл. (за радно 
место из тачке 1); завршен факултет ликовних умет-
ности, сликарски одсек, стручни назив дипл. сликар 
ликовних уметности, познавање растерских и вектор-
ских рачунарских програма (за радно место из тач-
ке 2). Остали услови утврђени су Законом о високом 
образовању и општим актима школе.

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити на 
конкурс: пријава на конкурс, биографија и стручна 
биографија, диплома свих нивоа студија (оверене 
фотокопије), извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверену фотокопију), уверење о држављан-
ству (оригинал или оверену фотокопију), очитана/
копија личне карте, потврда надлежног органа (поли-
цијске управе) да кандидат није осуђиван за кривич-
на дела предвиђена чланом 72 став 4 Закона о висо-
ком образовању (оригинал или оверену фотокопију), 
потврда о радном искуству (оригинал или оверену 
фотокопију) и други докази за које учесник конкурса 
сматра да су битни. Пријаву на конкурс, биографију 
и списак објављених радова, сви кандидати су оба-
везни да доставе у штампаном облику и у електрон-
ској форми (на CD-у уређено у MS Word-у). Пријаве 
на конкурс се достављају у року од 10 дана од дана 
објављивања конкурса, на адресу: Висока текстилна 
струковна школа за дизајн, технологију и менаџмент, 
Старине Новака 24, 11000 Београд. Лице задужено 
за давање обавештења: Грозда Николић, телефон: 
011/3234-002. Све неблаговремене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви потребни докази биће одбачене, односно неће 
бити разматране.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Чика Љубина 18-20

тел. 011/3206-104

Редовни професор за ужу научну 
област Историја ликовних 
уметности и архитектуре

2 извршиоца

Редовни професор за ужу научну 
област Андрагогија

Ванредни професор за ужу научну 
област Социологија

на одређено време од пет година

Ванредни професор за ужу 
научну област Општа педагогија 

са методологијом и историја 
педагогије

на одређено врме од пет година

Доцент за ужу научну 
област Општа педагогија са 
методологијом и историја 

педагогије
на одређено време од пет година

Доцент за ужу научну област 
Општа психологија

на одређено време од пет година - 
предност имају кандидати чије је 

тежиште истраживања методологија 
психолошких истраживања

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; научни степен 
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 образовању (“Сл. гласник 
РС”, бр. 76/05) и Статута Факултета. Пријаве кандида-
та са прилозима (биографија са неопходним подаци-
ма за писање извештаја, дипломе, списак објављених 
радова и остала пратећа документација), доставити на 
наведену адресу Факултета, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

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

тел. 011/713-06-56

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано 
лице које испуњава услове предвиђене чл. 122, 139 
и чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања: да има стечено одговарајуће 
високо образовање за наставника основне школе, 
педагога или психолога на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета, студијама другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких 
наука у ком случају је неопходна завршеност студија 
првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета или на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године, 
по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10.09.2005. године; да има дозволу за рад, однос-
но положен стручни испит за наставника или стручног 
сарадника; да има обуку и положен испит за дирек-
тора установе (изабрани кандидат који нема положен 
испит за директора дужан је да га положи у року до 2 
године од дана ступања на дужност); да има најмање 
8 година рада у установи на пословима образовања и 

васпитања након стеченог одговарајућег образовања; 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да лице није правос-
нажном пресудом осуђено за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије, да зна 
српски језик. 

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту или испиту за лиценцу, 
потврду о најмање 8 година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања након стеченог одгова-
рајућег образовања (потврда садржи податак о рад-
ном стажу и пословима које је лице обављало и издаје 
је установа у којој кандидат ради, а ако кандидат није 
у радном односу потврду издаје установа у којој је кан-
дидат стекао радно искуство у обласзи образовања и 
васпитања - оригинал), оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству (не старије од 6 месе-
ци), оригинал или оверену фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених (не старије од 6 месеци), доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима (не старије од 6 
месеци), радну биографију, уверење да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
из чл. 139 ст. 1 т. 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (не старије од 6 месеци), оригинал 
или оверену фотокопију уверења надлежног суда да 
против кандидата није покренут кривични поступак, 
донета наредба о спровођењу истраги, покренута 
оптужница или донето решење о одређивању прит-
вора (не старије од 6 месеци), оригинал или оверену 
фотокопију уверења да лице није правоснажно осуђе-
но за привредни преступ у вршењу раније дужности 
(не старије од 6 месеци), доказ о знању језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том језику), 
оквирни план рада за време мандата, уколико се на 
конкурс пријављује лице које је претходно обавља-
ло дужност директора установе, дужно је да достави 
резултате стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања (оверена фотокопија), 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата - извештај просветног саветника (доказ 
подносе кандидати који поседују извештај). Својеруч-
но потписане пријаве са потребном документацијом 
доставити лично или путем поште на наведену адресу, 
са назнаком “Конкурс за избор директора”, у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16 
тел. 011/7158-151

Редовни професор за ужу научну 
област Физика атома и молекула

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив 
доктора наука из научне области за коју се бира, оста-
ли услови предвиђени Статутом Физичког факултета 
и Правилником о ближим условима за избор у звања 
наставника и сарадника Физичког факултета, а у скла-
ду са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017, 73/18) и Статутом и правилницима Уни-
верзитета у Београду. Непостојање сметњи из члана 
72 став 4 Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 73/18). Пријава треба да садржи: био-
графију, оверену копију дипломе, опис досадашње 
наставне активности, опис досадашње научне актив-
ности, преглед научних резултата, списак наставних и 
научних публикација, списак цитата, најважније пуб-
ликације и својеручно потписану изјаву о изворнос-
ти, доступну на адреси http://www.ff.bg.ac.rs/Fakultet/
UvidJavnosti.html. Пријаву је потребно доставити у 
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штампаној и едитабилној електронској форми (tex или 
doc формат), у складу са темплејтом, који се налази 
на сајту Физичког факултета http://www.ff.bg.ac.rs. 
Пријаву са доказима о испуњености услова конкурса 
доставити Деканату Физичког факултета, на наведену 
адресу (3. спрат соба 652) у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ВРАЧАР“

11000 Београд, Бјелановићева 2
тел. 011/715-4084, 715-4085

Васпитач
8 извршилаца

УСЛОВИ: високо образовање - VII степен стечено на: 
студијама другог степена (мастер академске стру-
дије, специјалистичке академске студије или мастер 
струковне студије), у складу са прописима који уређују 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. годи-
не; студијама у трајању од најмање четири године по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године (учитељски факултет, педа-
гошка академија за образовање васпитача предшкол-
ских установа); са или без радног искуства, са или без 
положеног стручног испита или испита за лиценцу.

Васпитач
3 извршиоца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме на: студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне 
студије), студијама у трајању од три године или вишим 
образовањем; са или без радног искуства, са или без 
положеног стручног испита или испита за лиценцу.

Медицинска сестра - васпитач
6 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицин-
ска школа васпитачког смера, са или без положеног 
стручног испита или испита за лиценцу.

Сервирка

Спремачица
УСЛОВИ: II степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Услови за пријем у радни однос члан 139 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гл. РС“ бр. 88/17, 27/18 и др. закони 10/19). У рад-
ни однос у установи може да буде примљено лице, под 
условима прописаним законом и то ако: 1) има одгова-
рајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање мало- летног 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 
за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно васпитни рад. Услови из става 1 овог члана 
доказују се приликом пријема у радни однос и прове-
равају се у току рада.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: попуњен формулар 
који се налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете; оверену фотокопију дипломе о 
одговарајућој стручној спреми или уверења о стеченој 
стручној спреми, не старије од годину дана; извод из 
матичне књиге рођених (фотокопија оверена); уве-
рење о држављанству, оригинал или фотокопија ове-
рена, не старије од шест месеци; доказ да лице није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 

од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; ако кандидат није стекао одговарајуће 
образовање на српском језику - уверење да је поло-
жио испит из српског језика са методиком по програму 
одговарајуће високошколске установе. Доказ да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Сви остали докази састав-
ни су део пријаве на конкурс. Непотпуне, неуредне 
и неблаговремене пријаве неће бити узете у разма-
трање. Пријаве послати на наведену адресу, поштом 
или лично, од 9.00 до 14.00 часова, у Радној заједници 
Предшколске установе „Врачар“. Кандидати који уђу у 
ужи избор у обавези су да дооставе оригинал докумен-
тацију на увид. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију (фотокопије) заједно са одштампаним 
пријавним формуларома достављају Предшколској 
установи на наведену адресу - канцеларија број 10, 
тел: 7154-084 и 7154-085, поштом или лично.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„РАКИЛА КОТАРОВ - ВУКА“

11550 Лазаревац, Даре Ранђић 1
тел. 011/8123-462

Конкурс објављен 27.03.2019. године у пуб-
ликцаији „Послови“ за директора установе 
поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КНЕЗ ЛАЗАР“

11550 Лазаревац, Бранка Радичевића 27а
тел. 011/8122-251

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: за директора школе може бити изабра-
но лице које испуњава следеће услове: поседовање 
одговарајућег високог образовања из члана 140 ст. 
1 и 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања, то јест високо образовање стечено: 1) на 
студијама другог степена -мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
струдије (студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно сручне области или области педагошких 
наука - у ком случају је неопходна завршеност студија 
првог степена из научне , односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета); 
или 2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године, посе-
довање дозволе за рад (лиценце) наставника, вас-
питача и стручног сарадника; поседовање лиценце 
за директора установе (кандидат који ту лиценцу не 
поседује може бити изабран, али ће бити дужан да 
испит за директора установе положи у року од две 
године од дана ступања на дужност); има психичку, 
физичку и здравствену спососбност за рад са децом 
и ученицима; има држављанство Републике Србије; 
зна српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад; није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у прородици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело 

из гурпе 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 за које није, у скла-
ду са законом утврђено дискриминаторно понашање; 
најмање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стрченог одгова-
рајућег образовања. Уколико се на конкурс не пријави 
ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из 
члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, за директора школе може бити 
изабрано лице које, уз испуњеност осталих горе наве-
дених услова, има одговарајуће образовање из члана 
140 став 3 истог закона, то јест високо образовање 
стечено на студијама правог степена (основне ака-
демске, односно струковне специјалистичке струковне 
студије) или на студијама у трајању од три године, или 
више образовање, за наставника те врсте школе, доз-
волу за рад наставника, васпитача и стручног сарад-
ника, обуку и положен испит за директора установе и 
најмање десет година рада на пословима васпитања и 
образовања у установи, после стеченог одговарајућег 
образовања. Директор се бира на период од четири 
године. Уз пријаву наконкурс својеручно потписану 
кандидати треба да приложе: биографију са кратким 
прегледом кретања у служби; уверење о држављан-
ству (оригинал или оверену фотокопију, не старије 
од шест месеци); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију, не старије од шест 
месеци); оверену копију дипломе о завршеном школо-
вању не старију од 6 месеци; оверену копију докумен-
та о положеном испиту за лиценцу, односно стручном 
испиту, испиту (не старије од шест месеци); доказ да 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (лекарско увререње, ориги-
нал или оверену фотокопију, не старије од шест месе-
ци); доказ о знању српског језика и језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стакли на тим језицима); 
доказ о неосуђиваности и непостојању дискримина-
торног понашања (уверње из казнене евиденције 
МУП-а, оригинал или оверену ефотокопију, не ста-
рија од шест месеци); доказ да против кандидата није 
покренут кривични поступак за кривична дела из чла-
на 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (потврда/уверење из надлежног 
суда, оригинал или оверену фотокопију, не старије од 
шест месеци); доказ да кандидат није правоснажно 
осуђен за привредни преступ у вршењу раније дуж-
ности (потврда/уверење Привредног суда, оригинал 
или оверену фотокопију, не старије од шест месеци); 
потврду о радном искуству на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговрајућег образовања 
(оригинал или фотокопију, не старије од шест месе-
ци); доказ о резултатима стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања ( фотоко-
пију извештаја о спољашњем варедновању квалитета 
рада школе) важи само за кандидате који су претходно 
обављали дужност директора школе; оверену фото-
копију лиценце за директора установе (ако је канди-
дат поседује, не старије од шест месеци). Пријаве на 
конкурс за избор директора, заједно са потребном 
документацијом, доставља се установи у затвореним 
ковертама, са назнаком “Конкурс за избор директора”, 
лично или препоручном поштом у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса на горенаведену адресу 
школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
узимати у разматрање. Ближе информације о конкур-
су могу се добити код секретара школе, преко телефо-
на: 011/8122-251.

 Наука и образовање

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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БОР

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12

Универзитетски наставник страног 
језика за ужу научну област 

Енглески језик
на одређено време, 

изборни период од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом 
и Статутом Техничког факултета, као и Правилником о 
начину, поступку и ближим условима стицања звања 
и заснивања радног односа наставника и сарадни-
ка на Техничком факултету у Бору, кандидат треба 
да испуњава и следеће посебне услове за рад: VII/1 
степен стручне спреме, са завршеним филолошким 
факултетом, звања дипломирани професор енглес-
ког језика и књижевности. Остали услови утврђени 
су одредбом члана 79 Закона о високом образовању 
(“Сл. гл. РС”, бр. 88/2017) и чл. 99 и 100 и 103 Статута 
Техничког факултета у Бору као и Правилником о сти-
цању звања и заснивању радног односа универзитет-
ских наставника на Универзитету у Београду.

Универзитетски сарадник у звању 
сарадника у настави за ужу научну 

област Индустријски менаџмент
на одређено време, 

изборни период од 1 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом 
и Статутом Техничког факултета, као и Правилником о 
начину, поступку и ближим условима стицања звања 
и заснивања радног односа наставника и сарадника 
на Техничком факултету у Бору, кандидат треба да 
испуњава и следеће посебне услове за рад: VII/1 сте-
пен стручне спреме, дипломирани инжењер у области 
техничких наука и уписане мастер академске студије. 
Остали услови утврђени су одредбама члана 83 Зако-
на о високом образовању (“Сл. гл. РС”, бр. 44/2010) и 
члана 116 Статута Техничког факултета у Бору.

Универзитетски наставник у 
звању ванредног професора за 

ужу научну област Прерађивачка 
металургија и метални материјали

на одређено време, 
изборни период од 5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом 
и Статутом Техничког факултета, као и Правилником о 
начину, поступку и ближим условима стицања звања 
и заснивања радног односа наставника и сарадни-
ка на Техничком факултету у Бору, кандидат треба 
да испуњава и следеће посебне услове за рад: VIII 
степен стручне спреме, докторат из научне области 
металуршког инжењерства, са завршеним технич-
ким факултетом - студијским програм металуршко 
инжењерство - металургија. Остали услови утврђени 
су одредбом члана 75 Закона о високом образовању 
(“Сл. гл. РС”, бр. 88/2017) и чл. 106, 113 и 114 Статута 
Техничког факултета у Бору, као и Правилником о сти-
цању звања и заснивању радног односа универзитет-
ских наставника на Универзитету у Београду.

Универзитетски наставник у 
звању ванредног професора за 
ужу научну област Рударство 
и геологија - геолошка група 

предмета
на одређено време, изборни период од 
5 година, са непуним радним временом

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом 
и Статутом Техничког факултета, као и Правилником о 
начину, поступку и ближим условима стицања звања 
и заснивања радног односа наставника и сарадника 
на Техничком факултету у Бору, кандидат треба да 
испуњава и следеће посебне услове за рад: VIII степен 
стручне спреме, докторат из научне области геонаука. 
Остали услови утврђени су одредбом члана 75 Зако-

на о високом образовању (“Сл. гл. РС”, бр. 88/2017) и 
чл. 106, 113, 114 и 117 Статута Техничког факултета 
у Бору, као и Правилником о стицању звања и засни-
вању радног односа универзитетских наставника на 
Универзитету у Београду.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс неопходно је доста-
вити доказе о испуњености услова конкурса (био-
графија, списак радова, копиране стране научних и 
стручних радова, диплома о одговарајућој стручној 
спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, потврда надлежног органа о непо-
стојању сметње из члана 72 став 4 Закона о високом 
образовању - Сектор аналитике Полицијске управе 
МУП-а), документа у оригиналу или овереном препису. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране. Пријаве на конкурс са доказима о испуња-
вању услова конкурса, достављају се на адресу: Тех-
нички факултет у Бору, 19210 Бор, Војске Југославије 
12. Рок за пријаву по конкурсу је 15 дана од дана 
објављивања.

ЈАГОДИНА

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

35254 Поповац
тел. 035/541-040

Стручни сарадник - библиотекар
са 70% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства ради 

неге детета

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о 
раду, кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019): да има одговарајуће образовање, 
у складу са чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама (“Службени гласник РС”, бр. 8/2015, 11/2016, 
13/2016-I, 13/2016-II, 2/2017-I, 2/2017-II и 13/2018); 
да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије, 
да зна српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад; обавезно је образовање из пси-
холошких, 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. У складу са чланом 155 кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства. Уз пријаву на конкурс кандидати треба 
да приложе: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци); извод из матичне књи-
ге 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 ученицима 
(доставља се пре закључења уговора о раду); доказ 
о неосуђиваности за кривична дела из чл. 139 став 1 
тачка 3 (уверење полицијске управе са изводом из каз-
нене 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 образовања и васпи-

тања, а потребну документацију, заједно са одштампа-
ним формуларом 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. 

Чистачица
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће 
услове: 1) да имају одговарајуће образовање: основ-
но образовање, I степен стручне спреме; 2) да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) да имају држављанство Републике 
Србије; 5) да знају српски језик и језик на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом доставља школи. Уз пријавни 
формулар кандидат доставља: краћу биографију са 
адресом и контакт телефоном, оригинал или оверену 
копију сведочанства о завршеној основној школи; ори-
гинал или оверену копију уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци), оригинал 
или оверену копију извода из матичне књиге рођених, 
доказ о неосуђиваностиза кривична дела из чл. 139 
став 1 тачка 3 (уверење полицијске управе са изводом 
из казнене евиденције издатог од стране МУП-а РС), 
доказ о познавању српског језика, на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на српском језику). 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом - ученицима, лекарско уверење 
доставља изабрани кандидат пре закључивања угово-
ра о раду. 

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријавни формулар са документацијом слати пре-
порученом поштом или доставити лично у секрета-
ријат школе, у затвореној коверти, са назнаком: „За 
конкурсну комисију”, на адресу: ОШ „Бранко Радиче-
вић“, 35254 Поповац, особа за контакт: Ана Ђорђевић, 
секретар, 035/541-040.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И 
ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА

„НИКОЛА ТЕСЛА”
35000 Јaгодина, Багрданска 7

Наставник програмирања
УСЛОВИ: Kандидат треба да испуњава услове прописа-
не чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник Републике 
Србије” број 88/2017, 27/2018 и 10/2019), потребно је 
да има: одговарајуће образовање у складу са чланови-
ма 140 и 142 Закона о основама система образовања 
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 сте-
пена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, на основним студијама у трајању од 

Наука и образовање
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најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
Обавезно образовање из члана 142 Закона је образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодо-
ва, 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. Образовавање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина наставник је обаве-
зан да стекне у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу. Сматра се да наставник, који је у 
току студија положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу има ово образовање. Кандидат треба да 
има одговарајуће образовање у складу са позитивно 
важећим правилником о врсти стручне спреме настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
средњој стручној школи у подручју рада електротех-
ника за рад на радном месту наставника програми-
рања; психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном 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 и родоскрвнуће, за кривич-
на 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 дискриминаторно пона-
шање; држављанство Републике Србије; да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи. Уз пријавни 
формулар поднети: оверену фотокопију дипломе или 
уверења о стеченој стручној спреми (уколико је кан-
дидат завршио образовање по прописима који важе 
после 10. септембра 2015. године доставља оверену 
фотокопију дипломе са основних студија и и оверену 
фотокопију дипломе са мастер студија), доказ о неос-
уђиваности, уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци), извод из матичне књиге рођених, лекарско 
уверење о психофизичкој способности за рад са децом 
и ученицима (доставља кандидат пре закључивања 
уговора о раду), доказ о знању српског језика (ако кан-
дидат прилаже диплому о завршеном школовању на 
српском језику не треба да доставља додатне доказе 
за овај услов). Рок за подношење пријава са доказима 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне, 
неблаговремене и неуредне пријаве неће се узимати 
у обзир. Пријавни формулар са документацијом сла-
ти на адресу: Електротехничка и грађевинска школа 
„Никола Тесла”, Багрданска 7, 35000 Јагодина, теле-
фон 035/251-329.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЂУРА ЈАКШИЋ”

35250 Параћин

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства са 
рада ради неге детета 

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће усло-
ве: да има одговарајуће образовање у складу са чла-
ном 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/2017, 
27/18, 10/19) и то: 1) да је стекао високо образо-
вање на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије): (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 целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) на основним студијама у 

трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; лице из тачке 1) подтачка (2) одељка 
„Услови” мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајуће 
предмете, односно групу предмета; да има степен и 
врсту образовања у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни пре-
глед”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18); да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик. Докази о испуњености ових услова 
саставни су део пријаве на конкурс.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да приложе следећу 
документацију: попуњен и одштампан пријавни фор-
мулар (налази се на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја - део Ново на сајту), кратку биографију, оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми или 
уверење о стеченом високом образовању, уверење 
о држављанству (оригинал или оверену фотокопију), 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или овере-
ну фотокопију), уверење о неосуђиваности, лекарско 
уверење (прилаже кандидат који буде изабран по кон-
курсу, пре закључења уговора о раду), доказ о знању 
српског језика (уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику). Конкурс спроводи конкур-
сна комисија 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 уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. 
Психолошку процену способности кандидата за рад 
са децом и ученицима вршиће надлежна служба за 
запошљавање. Уколико је већ извршена психолошка 
процена способности (у периоду од 6 месеци пе истека 
рока за пријаву на овај конкурс), кандидат ће у пријави 
назначити када и где је извршена процена. Конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана од 
дана пријема психолошке процене способности за рад 
са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе и доноси решење 
о избору кандидата у року од 8 дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови” Националне службе за запошљавање. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријавни формулар са документацијом 
слати препорученом поштом или доставити лично у 
секретаријат школе, у затвореној коверти, са назна-
ком: „За конкурсну комисију” на адресу: ОШ „Ђура Јак-
шић“, 35250 Параћин. 

Наставник разредне наставе 

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће усло-
ве: да има одговарајуће образовање у складу са чла-
ном 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС, број 88/2017, 
10/19) и то: 1) да је стекао високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије): (1) студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких 
наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; лице 

из тачке 1) подтачка (2) одељка „Услови” мора да има 
завршене студије првог степена из научне односно 
стручне области за одговарајуће предмете, односно 
групу предмета; да има степен и врсту образовања у 
складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС - Просветни преглед”, бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18); да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара 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. Докази о испуњености ових услова сас-
тавни су део пријаве на конкурс.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да приложе следећу 
документацију: попуњен и одштампан пријавни фор-
мулар (налази се на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја - део Ново на сајту), кратку биографију, оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми или 
уверење о стеченом високом образовању, уверење 
о држављанству (оригинал или оверену фотокопију), 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или овере-
ну фотокопију), уверење о неосуђиваности, лекарско 
уверење (прилаже кандидат који буде изабран по кон-
курсу, пре закључења уговора о раду), доказ о знању 
српског језика (уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику). Конкурс спроводи конкур-
сна комисија 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 уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. 
Психолошку процену способности кандидата за рад са 
децом и ученицма вршиће надлежна служба за запо-
шљавање. Конкурсна комисија сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у радни однос 
у року од 8 дана од дана пријема психолошке процене 
способности за рад са децом и 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. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Пријавни формулар 
са документацијом слати препорученом поштом или 
доставити лично у секретаријат школе, у затворе-
ној коверти, са назнаком: „За конкурсну комисију” на 
адресу: ОШ „Ђура Јакшић“, 35250 Параћин. 

КИКИНДА

ОШ “ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
23300 Кикинда, Београдска 8

тел. 0230/423-520

Стручни сарадник - школски 
педагог

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

дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 
139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 
- др. закони и 10/19), као и Правилника 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, 3/2017 и 13/2018). Члан 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања прописује услове 
за пријем у радни однос, односно да у радни однос у 
установи може да буде примљено лице под условима 
прописаним законом и то ако: 1) има одговарајуће 
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образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Услови из става 1 овог члана доказују се 
приликом пријема у радни однос и проверавају се у 
току рада. Докази о испуњености услова из става 1 тач. 
1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве на кон-
курс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Чланом 140 став 1 
и 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања прописано је да наставник, васпитач и струч-
ни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) 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 тачка 1) 
подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018), прописа-
ни су степен и врста образовања за извођење наставе 
и других облика образовно-васпитног рада на радном 
месту стручни сарадник - школски педагог, и то: про-
фесор педагогије, дипломирани педагог - општи смер 
или смер школске педагогије, дипломирани школски 
педагог-психолог, дипломирани педагог, мастер педа-
гог, дипломирани педагог - мастер.

ОСТАЛО: Kандидат уз пријаву треба да достави: доказ 
да поседује одговарајуће образовање (оверену фото-
копију дипломе), да је држављанин Републике Србије 
(уверење о држављанству РС - оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од шест месеци); доказ да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 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 дискриминатор-
но понашање (уверење из МУП-а, не старије од шест 
месеци); доказ да зна српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад, односно српски 
језик (диплома издата и стечена на српском језику или 
уверење одговарајуће високошколске установе да је 
лице положило испит из српског језика са методиком, 
оригинал или оверена фотокопија). Напомена: доказ 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима доставља изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. Након истека 
рока за достављање пријава није могуће достављање 
доказа о испуњености услова. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање. Шко-
ла није у обавези да враћа конкурсну документацију. У 
складу са чланом 155 став 1 и 2 у вези са чланом 154 
став 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања, кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просеве-
те, а потребну документацију, заједно са одштампаним 

пријавним формуларом достављају установи. Канди-
дати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. 
Пријава на конкурс обавезно садржи податке о радном 
месту на које кандидат конкурише и податке о канди-
дату (име и презиме, адреса пребивалишта однос-
но боравишта, контакт телефон кандидата, адреса 
електронске поште ако је кандидат поседује). Пријаве 
доставити лично или поштом на горенаведену адресу.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ЕКОНОМСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
38420 Драгаш, Млике

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити сва лица која 
испуњавају законом прописане услове за директо-
ра школе. Уз пријаву је потребно доставити следећа 
документа: оверен препис дипломе о завршеном 
факултету; лиценца или положен стручни испит за 
наставника; потврда да кандидат има најмање пет 
година радног стажа у области образовања и васпи-
тања; уверење да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање шест месеца или 
да није осуђиван за кривично дело против достојан-
ства личности и морала; лекарско уверење о психич-
кој и здравственој способности за рад са децом; извод 
из матичне књиге рођених, (оверена фотокопија); уве-
рење о држављанству, не старије од 6 месеци. Рок за 
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве избор-
на комисија неће узимати у разматрање.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СРБИЦА - СУВО ГРЛО
38334 Осојане, Суво Грло бб

тел. 065/3429-171

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Лице које има одговарајуће високо образо-
вање: 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, мутидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; на основним студијама у 
трајању од насјмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; лице из става 1 тачка 1 подтачка (2) 
члана 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања мора да има завршене студије првог степе-
на из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; лице које испуњава 
услове за наставника ове врсте школе и подручја рада, 
за педагога и психолога, дозволу за рад, обуку и поло-
жен испит за директора установе и најмање 8 година 
рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања; лице 
које има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; лице које није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са Законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; лице које има држављанство Републике 
Србије; лице које зна српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. Изабрани дирек-
тор који нема положен испит за директора, дужан је 
да га положи у року до 2 године од дана ступања на 

дужност. Уз пријаву кандидат подноси: биографске 
податке, односно радну биографију; оверен ппрепис 
дипломе о завршеном одговарајућем високом обра-
зовању; оверен препис уверења о положеном струч-
ном испиту (дозволи за рад); потврду о 8 година рада 
у области образовања; уверење да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци); извод из матичне књиге рођених (не старије 
од шест месеци); лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (извештај просветног савет-
ника) - уколико га поседује; резултате стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег вред-
новања (уколико се на конкурс пријавило лице које 
је претходно бобављало дужност директора школе); 
доказ да има дозволу за рад, обуку и положен испит 
за директора школе (уколико га поседује); остала 
документа која могу послужити приликом доношења 
одлуке о избору. Рок за пријављивање кандидата је 15 
дана од објављивања конкурса. Непотпуне и небла-
говремене приаве неће бити разматране. Пријаве се 
достављају на адресу: Техничка школа, Србица - Суво 
Грло, Суво Грло бб, Бр. поште: 38334 Осојане. Ближа 
обавештења се могу добити у секретаријату школе, на 
телефон број: 065/3429-717.

КРАГУЈЕВАЦ

СРЕДЊА ШКОЛА У КНИЋУ
34240 Кнић

тел. 034/510-149

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да 
испуњава услове прописане чл. 122, 139 и 140 ст. 1 
и 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. зак. 
и 10/2019), као и Правилником о ближим условима за 
избор директора установа образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 108/2015). За директора школе 
може да буде изабрано лице: 1) које има одговарајуће 
високо високо образовање за наставника средње шко-
ле у подручјима рада Економија, право и администра-
ција, Трговина, угоститељство и туризам и Машинство 
и обрада метала, за педагога и психолога, стечено на: 
1. 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, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука уз 
завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета, 2. основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10.септембра 2005. године; 
2) које има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад децом и ученицима; 3) које није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
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но понашање; 4) које није осуђивано правоснажном 
пресудом за привредни преступ у вршењу дужности; 
5) против кога није покренут кривични поступак доно-
шењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем 
оптужнице којој није претходила истрага или доно-
шењем решења о одређивању притвора пре доно-
шења оптужног предлога за напред наведена дела; 6) 
које има држављанство Републике Србије; 7) које зна 
српски језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад; 8) које има најмање осам година радног искуства 
у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 9) које 
има дозволу за рад (лиценцу) наставника или струч-
ног сарадника; 10) које има обуку и положен испит 
за директора установе (изабрани кандидат који нема 
положен испит за директора, дужан је да га положи у 
року од две године од дана ступања на дужност, због 
чега се пријава таквог кандидата без овог доказа неће 
сматрати непотпуном).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
приложе: попуњен пријавни формулар који се нала-
зи на сајту Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја; оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рође-
них (на трајном обрасцу или оверена фотокопија); 
доказ да нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њих није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (извод из казнене еви-
денције МУП-а, издат после објављивања конкурса, 
оригинал или оверена фотокопија); доказ да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за привредни 
преступ у вршењу раније дужности (уверење/потвр-
да привредног суда, издата после објављивања кон-
курса, оригинал или оверена фотокопија); потврду/
уверење надлежног суда да против кандидата није 
покренут кривични поступак доношењем наредбе о 
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој 
није претходила истрага или доношењем решења 
о одређивању притвора пре подношења оптужног 
предлога за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично 
дело примање мита или давање мита и друга кривич-
на дела против службене дужности, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом (издато 
после објављивања конкурса, оригинал или оверена 
фотокопија); доказ о знању српског језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српском 
језику); оверену фотокопију документа о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу за рад 
наставника, односно стручног сарадника; оверену 
фотокопију дозволе за рад, односно лиценцу за дирек-
тора установе (уколико је кандидат поседује); потврду 
о радном искуству на пословима образовања и васпи-
тања након стеченог одговарајућег образовања (ори-
гинал или оверена фотокопија); доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата (ове-
рену фотокопију извештаја просветног саветника) или 
потписану изјаву кандидата да није имао стручно-пе-
дагошки надзор у раду, дату под кривичном и мате-
ријалном одговорношћу; уколико је кандидат претход-
но обављао дужност директора установе, дужан је да 
достави резултате стручно-педагошког надзора уста-
нове и оцену спољашњег вредновања (оверена фото-
копија извештаја о спољашњем вредновању школе, 
иколико га је било); радна биографија; програм руко-
вођења школом; доказе о поседовању организацио-
них способности ( уколико их кандидат има). Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима - лекарско уверење, дос-
тавља се пре ступања на дужност директора. Фотоко-
пије доказа које се подносе при конкурисању морају 

бити оверене од стране надлежних органа, у супрот-
ном неће се узимати у разматрање. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Благо-
временом пријавом сматра се пријава која је поднета 
у року утврђеном у конкурсу, ако последњи дан рока 
пада у дане викенда или на дан државног празника 
или у неки други дан кад Средња школа не ради, рок 
истиче првог наредног радног дана. Потпуном прија-
вом сматра се пријава која садржи све прилоге који се 
захтевају у конкурсу. Школа примљену документацију 
не враћа кандидатима, већ доставља министру ради 
избора директора. Рок за пријављивање на конкурс је 
15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Пријава се може поднети лично у просто-
ријама школе или препорученом поштом са назнаком 
„Пријава на конкурс за избор директора”, на адресу: 
Средња школа, 34240 Кнић. О резултатима конкурса 
кандидат ће бити обавештен након пријема решења о 
именовању директора школе од стране министра про-
свете, науке и технолошког развоја. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити од секретара школе, 
на број телефона: 034/511-063, понедељком, средом и 
четвртком од 8 до 14 часова.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Асистент са докторатом за 
ужу научну област Физика 

кондензоване материје
у Институту за физику Факултета, на 

одређено време на три године

УСЛОВИ: ниво 8 НОКС-а, доктор наука - физичке науке 
који сходно Закону о високом образовању („Сл. гласник 
РС” 88/17, 27/18 - други закон и 73/18) показује смисао за 
наставни рад. Остали услови утврђени су Законом о висо-
ком образовању, Статутом Факултета и Правилником о 
систематизацији послова и радних задатака Факултета, 
у складу са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата.

ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да 
испуњавају и посебне услове прописане законом и 
наведеним општим актима. Уз пријаву неопходно је 
доставити биографију са подацима о досадашњем 
раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој одгова-
рајућој стручној спреми и списак и сепарате објавље-
них радова, односно радова за који поседују потврду 
да су прихваћени за објављивање до момента пријаве 
на конкурс. Кандидати су такође дужни да уз пријаву 
на конкурс доставе и одговарајуће доказе надлежних 
органа поводом чињенице да нису правоснажном пре-
судом осуђени за кривично дело против полне слобо-
де, фалсификовања исправе коју издаје високошкол-
ска установа или примања мита у обављању послова 
у високошколској установи. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДРАГИША МИХАИЛОВИЋ”

34000 Крагујевац, Радована Мићовића бб
тел. 034/323-423

Директор
на период од 4 године 

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да 
испуњава услове прописане члановима 122, 139 
и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 и 10/19): 1. да има одговарајуће високо 
образовање, прописано чланом 140 став 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, 
за наставника те врсте школе и подручја рада, за 
педагога и психолога; 2. да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 3. 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 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; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад; 6. да има дозво-
лу за рад наставника, васпитача и стручног сарад-
ника; 7. да има најмање 8 година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања; 8. да има поло-
жен испит за директора установе (изабрани канди-
дат који нема положени испит за директора дужан 
је да га положи у року од 2 године од ступања на 
дужност). Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
поднесе доказе о испуњености услова: 1) оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем висо-
ком образовању (не старију од 6 месеци); 2) оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу( не старије од 6 месе-
ци); 3) оверену копију уверења о положеном испиту 
за директора школе (изабрани директор који нема 
положен испит за директора дужан је га положи у 
року од две године од дана ступања на дужност); 4) 
оригиналну потврду о раду у области образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег образо-
вања (најмање 8 година рада); 5) доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима - оригинал лекарско уверење 
подноси се пре закључења уговора о раду; 6) ори-
гинал уверења суда да се не води истрага, нити да је 
покренута оптужница која је ступила на правну сна-
гу пред судом; оригинал уверења да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 месеца, као и 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 против 
човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и да за њега није, у складу са законом утврђено 
дискриминаторно понашање; оригинал уверења да 
лице није правоснажно осуђено за приврени преступ 
у вршењу раније дужности; 7) оригинал или овере-
но уверење о држављанству Републике Србије, не 
старије од 6 месеци; 8) оригинал или оверену копију 
извода из матичне књиге рођених са холограмом, не 
старија од 6 месеци; 9) доказ о знању српског јези-
ка и језика на којем се остварује образовно-васпитни 
рад у школи, уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику; 10) радна биографија са 
прегледом кретања у служби и стручним усаврша-
вањем; 11) оквирни план рада за време мандата; 
12) доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
у раду кандидата (извештај просветног саветника) 
ако га поседује, а уколико је кандидат претходно 
обављало дужност директора школе, дужан је да 
достави и доказ о резултату стручно-педагошког над-
зора школе и оцену спољашњег вредновања, однос-
но ако стручно-педагошки надзор није вршен и није 
вршено спољашње вредновање установе, изјаву да 
није вршено. Кандидат пријаву на конкурс за избор 
директора школе са потребном документацијом дос-
тавља лично секретару школе од 9.00 до 13.00 часо-
ва или препорученом поштом, у затвореној коверти 
са назнаком “Конкурс за избор директора школе”, 
на адресу: Основна школа „Драгиша Михаиловић“, 
34000 Крагујевац, Радована Мићовића бб. Рок за 
подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање
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ОМШ „ПЕТАР ИЛИЋ”
34300 Аранђеловац, Јосипа Грушовника 1

тел. 034/712-959

Наставник клавира
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана 

УСЛОВИ: За пријем у радни однос кандидат треба 
да испуњава следеће услове: 1) поседовање одгова-
рајућег образовања предвиђеног чл. 140, 141 став 3 
и члана 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника у основој музичкој школи („Службе-
ни гласник РС”, бр. 83/13 и 2/17), и то: дипломирани 
музичар, усмерење пијаниста; дипломирани музичар 
- пијаниста; академски музичар пијаниста; мастер 
музички уметник, професионални статус - клавириста; 
2) да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност 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 родоскрвнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати су дужни да на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја попуне пријавни форму-
лар, а потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
достави следећа документа у оригиналу или овереној 
фотокопији: доказ о држављанству Републике Србије 
(не старије од шест месеци); оверен препис или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
доказ о неосуђиваности; доказ да зна српски језик 
као и језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад; лекарско уверење да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма овај документ је потребно да достави једино иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос 
из члана 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања, у року од осам дана од дана истека рока 
за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор, у року од осам дана упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам дана од 
дана пријема резултата психолошке процене способ-
ности за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе и доно-
си решење о избору кандидата у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. Кандидат 
незадовољан решењем о изабраном кандидату може 
да поднесе жалбу директору у року од осам дана од 
дана достављања решења. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
службеном публикацији НСЗ „Послови“. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Ако по конкурсу није изабран ниједан кандидат, рас-
писује се нови конкурс у року од осам дана. Пријаве 
треба послати у затвореној коверти, са назнаком „За 
конкурс“, на адресу: ОМШ „Петар Илић” Јосипа Гру-
шовника 1, 34300 Аранђеловац. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе и путем 
телефона: 034/712-959.

КРАЉЕВО

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА”

36000 Краљево, Карађорђева 11
тел. 036/316-040

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат за 
директора предшколске установе може да буде лице 
које испуњава услове прописане чланом 122 чланом 
139 и чланом 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 
- др. закон и 10/19), у даљем тексту: Закон. Кандидат 
треба да испуњава следеће услове: да има одгова-
рајуће образовање: за директора предшколске уста-
нове може бити изабрано лице које има: образовање 
за васпитача или стручног сарадника из члана 140 
ст. 1 и 2, односно одговарајуће високо образовање 
и то: 1) на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке 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 целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Кандидат који има образовање из 
става 1 тачке 1 подтачка (2) мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета. Поред овог потребно је да кандидат има и доз-
волу за рад васпитача и стручног сарадника, обуку и 
положен испит за директора установе и најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег образовања. 
Кандидат за директора предшколске установе, може 
да буде и лице које има одговарајуће образовање за 
васпитача из члана 140 став 3 Закона, односно одгова-
рајуће високо образовање на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и специјалис-
тичке струковне студије), студијама у трајању од три 
године или вишим образовањем. Поред овог потреб-
но је да кандидат има и дозволу за рад 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; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом; да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 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 дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик. Комисија за избор директора цениће и 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај просветног саветника). Ако се 
на конкурс пријави лице које је претходно обавља-
ло дужност директора установе, дужно је да достави 
резултате стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања. Рок за пријављивање 
кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
приложе: оригинал или оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених са холограмом; оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству (не 
старије од шест месеци); уверење из суда да против 
кандидата није покренут кривични поступак, донета 
наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница 
или донето решење о одређивању притвора (ориги-
нал и не старије од шест месеци); оригинал или ове-

рену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
оригинал или оверену фотокопију уверења о поло-
женом испиту за лиценцу или стручном испиту; уве-
рење о положеном испиту за директора (пријава која 
не садржи уверење о положеном испиту за директо-
ра установе неће се сматрати непотпуном, а изабра-
ни кандидат ће бити у обавези да у законском року 
положи испит за директора установе); оригинал или 
оверену фотокопију доказа о резултатима стручно-пе-
дагошког надзора у раду кандидата (извештај просвет-
ног саветника) - ако кандидат поседује; оригинал или 
оверену фотокопију доказа о резултатима стручно-пе-
дагошког надзора установе и оцену спољашњег вред-
новања (само за кандидате на конкурсу који су прет-
ходно обављали дужност директора установе); доказ 
о радном стажу у установи на пословима васпитања 
и образовања, након стеченог образовања; преглед 
кретања у служби са биографским подацима. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способност за 
рад са децом и ученицима (не старије од шест месе-
ци) - став II конкурса, подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду директора установе. Прија-
ве са потребном документацијом доставити на горе-
наведену адресу или предати лично секретару уста-
нове радним данима од 8.00 до 14.00 часова. Пријаву 
са потребном документацијом доставити у затвореној 
коверти, са назнаком: „Пријава на конкурс за избор 
директора”. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити у Правној служби, на телефон: 036/332-630. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање.

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 искуство: 
најмање 12 месеци у раду са децом; стручни испит, 
возачка дозвола Б категорије, знање енглеског језика - 
средњи ниво. Рад у сменама. Рок трајања конкурса: до 
01.05.2019. године. Кандидати се могу јавити посло-
давцу путем телефона или своје радне биографије 
доставити путем мејла, контакт особа: Маја Јовановић.

КРУШЕВАЦ

ОШ “ИВО ЛОЛА РИБАР”
37230 Александровац, Крушевачка 16

тел. 037/3552-353

Професор разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу школе у 

Доброљупцима

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања, у 
складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи; 
поседовање психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима; извршена психо-
лошка процена способности за рад са децом и учени-
цима; поседовање држављанства РС; знање српског 
језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад; неосуђиваност кандидата правоснажном 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 родоскрвнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело 
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; непостојање 
дискриминаторног понашања на страни кандидата, 
утврђеног у складу са законом. Рок за пријављивање 
на оглас је 8 дана од дана објављивања. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
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Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 
доказ о држављанству (уверење о држављанству, 
односно извод из матичне књиге рођених); оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
доказ о знању српског језика и језика на којем се изво-
ди образовно-васпитни рад (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на тим језицима); 
доказ о неосуђиваности и непостојању дискримина-
торног понашања. Пријаве треба послати на адресу 
школе. Ближе информације о огласу могу се добити 
код секретара школе и преко телефона: 037/3552-353.

ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
37223 Разбојна, Брус

тел. 037/832-114

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове пропи-
сане чл. 139 и 140 став 1 и 2 или 3 и чл. 122 став 5 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 
10/2019) и то: 1) да има одговарајуће образовање за 
наставника основне школе, за педагога или психолога 
стечено: (1) на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке aкадемске студије) и то: (а) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (б) 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, (2) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; 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 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 скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна 
српски језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад; 6) да има дозволу за рад наставника, васпи-
тача и стручног сарадника; 7) да има најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег образовања; 
8) да има положен испит за директора установе (иза-
брани кандидат који нема положен испит за директора 
дужан је да га положи у року од 2 године од ступања 
на дужност). Изузетно, ако се на конкурс не пријави 
ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из 
члана 140 ст. 1 и 2 Закона, дужност директора основне 
школе може да обавља лице које има одговарајуће 
образовање из члана 140 став 3 Закона за наставни-
ка ове врсте школе (да има одговарајуће високо обра-
зовање на студијама првог степена (основне академ-
ске, односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студије у трајању од три године или више 
образовање), дозволу за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника, обуку и положен испит за дирек-
тора установе и најмање десет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Кандидат за директора школе уз пријаву на 
конкурс је у обавези да приложи: 1) оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, у 
складу са одредбом члана 140 Закона; 2) оверен препис 
или оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, односно испиту за лиценцу за наставника, 
односно стручног сарадника; 3) доказ о радном стажу 
у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 4) лекар-
ско уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима (не старије од 

шест месеци); 5) извод из казнене евиденције МУП РС 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но 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 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 њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 
шест месеци); 6) доказ да није правноснажно осуђи-
ван за привредни преступ(не старији од шест месеци); 
7. доказ да се не води кривични поступак - није покре-
нута истрага против кандидата (не старији од шест 
месеци); 8) оригинал/оверену фотокопију уверења 
о држављанству Републике Србије; 9) оригинал/ове-
рену фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
10) доказ о знању српског језика (кандидати који су 
одговарајуће образовање стекли на српском језику не 
подносе овај доказ); 11) доказ да има обављену обуку 
и положен испит за директора (уколико је кандидат 
поседује); 12) доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (извештај просветног савет-
ника подносе кандидати који поседују извештај); 13) 
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора 
школе и оцену спољашњег вредновања за кандидата 
на конкурсу који је претходно обављао дужност дирек-
тора школе (уколико је стручно-педагошки надзор или 
спољашње вредновање вршено у мандату кандида-
та); 14) биографију са кратким прегледом кретања у 
служби и предлогом програма рада директора школе. 
О резултатима конкурса кандидат ће бити обавештен 
у року од 8 дана од дана пријема решења о именовању 
директора школе од стране Министра просвете, науке 
и технолошког развоја. Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја и одштам-
пан формулар заједно са пријавом на конкурс за 
избор директора школе и потребном документацијом 
доставља на адресу школе: ОШ “Бранко Радичевић” 
37223 Разбојна, Разбојна бб, у затвореној коверти, са 
назнаком “Конкурс за избор директора школе”, лич-
но или путем поште. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе, радним данима од 9.00 до 11.00 часова, путем 
телефона 037/832-114.

ЛЕСКОВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
 “СТОЈАН ЉУБИЋ”

16206 Косанчић
тел. 016/827-692

Наставник српског језика
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
до повратка радника са функције 

директора

Наставник српског језика
за 38,89% радног времена, на одређено 

време до повратка раднице са 
породиљског боловања

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове пропи-
сане одредбама члана 139 чл. 140 и чл. 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/17) и Правилником о степену и врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи (“Сл. гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 
2/16, 10/1116, 11/16 и 2/17 и 13/18), и то: кандидат 
мора да има одговарајуће високо образовање стечено 
на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: 1) студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; 2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 

другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука (лице мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета); на 
основним студијама, у трајању од најмање 4 године 
по пропису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године; кандидат мора да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 бодова 
и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова (наставник је обавезан да 
наведено образовање стекне у року од једне, а најви-
ше две године од дана пријема у радни однос); да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад (српски језик). Уз попуњен пријавни форму-
лар који се преузима на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
кандидат је обавезан да приложи: диплому о стеченом 
одговарајућем степену и врсти образовања (оверена 
фотокопија/препис); доказ о образовању из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
ченом на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова (уверење или други одговарајући 
документ о положеном испиту из педагогије и пси-
хологије у току студија или доказ о пложеном струч-
ном испиту, испиту за лиценцу - оверена фотокопија/
препис); доказ о неосуђиваности из надлежне поли-
цијске управе МУП-а и уверење надлежног привред-
ног суда; уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци, оверена фотокопија); уколико кандидат није 
стекао средње, више или високо образовање на српс-
ком језику, доказ о положеном испиту из српског јези-
ка по програму одговарајуће високошколске установе. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа лично или на адресу школе. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СТАНИМИР ВЕЉКОВИЋ ЗЕЛЕ”

16205 Бојник, Стојана Љубића 2
e-mail: osstanimirveljkovic@mts.rs

Наставник предметне наставе - 
наставник физике

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

40% радног времена 

УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег образовања 
предвиђеног чл. 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи, односно стечено високо образо-
вање: 1. на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) и то: а) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; б) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2. на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. Обавезно образовање лица из 
члана 140 Закона о основама система образовања и 

Наука и образовање
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васпитања је образовање 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. Кандидат треба и да: 2) поседује пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 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 породици, 
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; 4) поседовање држављанства 
Републике Србије; 5) познавање српског језика на 
коме се остварује обрзовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Докази које кандидати треба да доставе уз 
пријаву на конкурс: попуњен пријавни формулар са 
интернет сајта Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја (htp://www.mpn.gov.rs); оверен 
препис или оверену копију дипломе; оригинал/ове-
рену копију уверења о држављанству( не старије од 
шест месеци); оригинал/оверену копију извода из 
матичне књиге рођених; оригинал/оверену копију 
уверења о неосуђиваности (уверење из суда и поли-
цијске управе не старије од шест месеци); доказ 
о познавању српског језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад (овај се доказ не прилаже 
уколико је кандидат стекао образовање на српском 
језику, а уколико га није стекао на српском језику 
дужан је да приложи доказ да је положио испит из 
српског језика по програму одговарајуће високош-
колске установе; диплома/уверење издато на срп-
ском језику која се приложи као доказ да је стекао 
обрзовање на српском језику сматра се доказом о 
познавању српског језика); кратку биографију/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 комисија 
и доноси решење о избору кандидата. Кандидати 
чије су пријаве благовремене и потпуне и уз које су 
приложни сви потребни докази и који испуњавају 
услове за оглашено радно место, а који су ушли у 
ужи избог упућују се на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака, о чему ће учесни-
ци конкурса бити обавештени на контакт телефоне 
које су навели у пријавама. Разговор са кандидати-
ма ће обавити Конкурсна комисија у просторијама 
ОШ “Станимир Вељковић Зеле” у Бојнику, с тим што 
ће кандидати о датуму и времену бити обавештени 
на контакт телефоне које су навели у својим прија-
вама. Неблаговремене, непотпуне, неразумљиве 
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 на конкурс је осам дана од 
дана објављивања конкурса у огласној публикацији 
Националне службе за запошљавање “Послови”. У 
пријави обавезно навести контакт телефон (ради 
контакта кандидата и упућивања на психолошку 
процену). Биографију са пријавним формуларом и 
приложеним доказима слати на горенаведену адре-
су, са назнаком “За конкурс” или предати непосред-
но у канцеларији секретара школе. Лице задужено 
за давање обавештења о јавном конкурсу је секре-
тар школе, телефон: 016/821-135.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
16253 Брестовац

Оглас објављен публикацији “Послови” (број 
816), од 13.02.2019. године, поништава се у 
целости.

ТРГОВИНСКО-УГОСТИТЕЉСКА 
ШКОЛА

16000 Лесковац, Дубочица бб
тел. 016/222-961

Наставник услуживања
са 50% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, најдуже до краја 

школске 2018/2019. године 

УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање прописано чл. 
140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др. зако-
ни и 10/19, у даљем тексту Закона) и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школа-
ма у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам 
(“Сл. гласник РС - Просветни гласник, бр. 5/15 и 16/15): 
виши стручни радник технологије услуживања; ресто-
ратер; менаџер хотелијерства - смер ресторатерство; 
виши стручни радник - комерцијалист угоститељства; 
виши стручни радник организатор у угоститељству - 
одсек или смер услуживање; виши стручни радник у 
угоститељству - смер услуживање; виши стручни рад-
ник организатор пословања у угоститељству - одсек 
услуживање; виши угоститељ; комерцијалист угостис-
тељства; виши стручни радник струка угоститељска - 
занимање комерцијалист угоститељства; економист, 
на одсеку за финансијско пословање предузећа; 
виши стручни радник у угоститељству - одсек услужи-
вање; дипл. економиста - менаџер за хотелијерство; 
менаџер хотелијерства - смер ресторатерство; еко-
номиста за туризам и угоститељство; економиста за 
туризам и угоститељство - смер услуживања; еконо-
миста за туризам и угоститељство - смер ресторатер-
ство - услуживање, економиста - менаџер за туризам 
и угоститељство; струковни менаџер ресторатерства 
из области менаџмента и бизниса; струковни менаџер 
ресторатерства; струковни менаџер хотелијерства; 
струковни економиста за туризам и угоститељство; 
струковни економиста на студијском програму - тури-
зам и угоститељство; економиста за менаџмент, на 
смеру туризам и угоститељство; струковни менаџер за 
туризам и угоститељство из области економских нау-
ка; струковни менаџер из области менаџмента и биз-
ниса; дипл. менаџер у хотелијерству; дипл. економис-
та - менаџер туризма; дипл. економиста - менаџер за 
туризам на смеру Туристички менаџмент, ако су изу-
чавани наставни садржаји из области предмета; дипл. 
економиста - менаџер за хотелијерство, на смеру Хоте-
лијерски менаџмент, ако су изучавани наставни садр-
жаји из области предмета; дипл. економиста - менаџер 
за туризам, ако су на основним академским студијама 
изучавани наставни садржаји из области предмета; 
дипл. економиста - менаџер за хотелијерство, ако су 
на основним академским студијама изучавани настав-
ни садржаји из области предмета; мастер економис-
та, претходно завршене основне академске студије на 
студијском програму Туризам и хотелијерство или Еко-
номија - модул менаџмент у туризму; мастер менаџер, 
претходно завршене основне академске студије на 
студијском програму Менаџер у хотелијерству. Наве-
дена лица морају имати претходно завршено средње 
образовање за образовни профил: конобар, техни-
чар услуживања или угоститељски техничар; да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 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 родоскрвнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-

де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Напомена: уколико кандидат не поседује лиценцу 
за наставника, образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина, обавезан је да стекне у 
року од једне, а највише две године од дана пријема у 
радни однос као услов за полагање испита за лиценцу 
наставника.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар за конкурс, који се 
преузима са интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, кандидати достављају 
следећа документа којима доказују да испуњавају 
услове конкурса; диплому или уверење о завршеном 
одговарајућем образовању (оверена фотокопија), 
краћу биографију, уверење из МУП-а да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за наведена кривична 
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона; уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или овере-
на фотокопија); извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена фотокопија); доказ о знању српског 
језика (кандидати који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику не подносе овај доказ). Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима се подноси пре закључења угово-
ра о раду. Пријаве са потребном документацијом дос-
тављају се у року од 8 дана од дана објаљивања, на 
адресу школе. Достављена документа се неће враћа-
ти. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БОРА СТАНКОВИЋ”

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

Наставник предметне наставе - 
ликовна култура

са 75% радног времена, на одређено 
време, ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из 
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/17 и 27/18), да 
имају школску спрему прописану Правилником о 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи; да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, 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 њих није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да 
имају држављанство Републике Србије; да знају срп-
ски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
поднесе: извод из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству Републике Србије; доказ о стеченом 
одговарајућем степену и врсти образовања (оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању); доказ о поседовању 
дозволе за рад наставника или стручног сарадника 
(лиценца). Пријава која не садржи доказ о положе-
ном испиту за дозволу за рад неће се сматрати непот-
пуном, а иазбрани кандидат ће бити у обавези да у 
законском року положи испит за лиценцу; доказ о 
неосуђиваности по основама из чл. 139 ст. 1 тач. 3) 
Закона (не старији од шест месеци); доказ о знању 
српског језика (уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику); радну биографију. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење надлеж-
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не здравствене установе не старије од шест месеци) 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Сви наве-
дени докази се достављају у оригиналу или у овереној 
фотокопији. Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и напотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. 
Пријаве на конкурс заједно са потребном документа-
цијом се могу поднети непосредно или преко поште 
на адресу школе, са назнаком “За конкурс”. Додатне 
информације о конкурсу кандидат може добити на 
тел: 016/3427-124, од секретара школе. 

НИШ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ПРОТА СТЕВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ”
18220 Алексинац, Др Тихомира Ђорђевића бб

Наставник практичне наставе 
саобраћајне струке - инструктор 

вожње
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: наставу и друге облике образовно-васпитног 
рада у практичној настави може да изводи лице које 
је стекло одговарајућу стручну спрему за извођење 
практичне наставе саобраћајне струке-инструктор 
вожње и звање у складу са Законом о основама систе-
ма образовања и васпитања и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у под-
ручју рада саобраћај. Послове наставника практичне 
наставе у стручној школи може да обавља и лице са 
одговарајућим образовањем из члана 140 став 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања или 
са одговарајућим средњим образовањем и положе-
ним специјалистичким, односно мајсторским испитом 
и петогодишњим радним искуством у струци стеченим 
после специјалистичког, односно мајсторског испита. 
Кандидат треба да испуњава опште услове прописане 
законом за заснивање радног односа и посебне усло-
ве предвиђене чланом 139 и чл. 140 и 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018-др.закони и 
10/2019), као и из члана 142 став 1. истог закона: оба-
везно образовање лица из члана 140 овог закона је 
образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи у складу са Европским 
системом преноса бодова (доказ - уверење надлежне 
установе). Образовање из става 1 овог члана, настав-
ник, 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 испи-
та за лиценцу. Диплома о стручној спреми стеченој на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, однос-
не групе предмета; студије другог степена из области 
педагошког наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких 
наука; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали висо-
ко 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, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да приложи: попуњен пријавни формулар са званич-
не интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја; потписану биографију; оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спре-
ми; доказ о образовању из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина (доставља у року од једне 
а највише две године од дана пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу), и то: потвр-
да високошколске установе о броју бодова, доказ о 

положеном испиту за лиценцу или доказ о положе-
ним испитима из педагогије и психологије; уверење 
о држављанству (оверен препис/фотокопију); извод 
из матичне књиге рођених (оверен препис/фотоко-
пију); доказ о познавању језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; уверење о неосуђиваности 
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 мало-
летног лица, запуштање и злостављање или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; лекарско уверење 
(уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима, доставља се 
пре закључења уговора о раду). Уверења не могу да 
буду старија од 6 месеци. Кандидати који буду изабра-
ни 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 кон-
курса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Пријаве се могу доставити лично или на 
адресу: Техничка школа „Прота Стеван Димитрије-
вић”, 18220 Алексинац, Др Тихомира Ђорђевића бб. 
Телефон: 018/800-068.

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 конкурса: 
до попуне. Кандидати могу да се обрате послодавцу 
на наведене бројеве телефона, да своје радне био-
графије доставе на назначени мејл или проследе на 
наведену адресу послодавца. Особа за контакт: Дра-
ган Николић.

НОВИ ПАЗАР

ОШ „РИФАТ БУРЏОВИЋ ТРШО“
36320 Тутин, Његошева 15

тел. 020/811-110

Наставник географије
са 45% норме, на одређено време 
ради замене одсутне запослене на 

породиљском боловању

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 фолмурал на званичној интернет страници 
Министарства. Уз пријавни формулар доставити ове-
рену копију дипломе о одговарајућем образовању, 
уверење о држављанству Републике Србије, доказ о 
неосуђиваности правноснажном пресудом за кривич-
но 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 кривичних дела про-
тив 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, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање. 

ОСТАЛО: Одштампани пријавни формулар са потреб-
ном документацијом доставити школи на горенаведеној 
адреси. Пријаву са правноваљаним доказима о испуња-
вању услова за обављање наведених послова, доставити 
у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Конкурс 
спроводи Конкурсна комисија коју именује директор шко-
ле. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос у року од 8 дана од дана истека 
рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор, у року од 8 дана упућују се на психолошку про-
цену за рад са ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандида-
та 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 коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе и доноси 
решење о избору кандидата у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима.

ОШ ”ВУК КАРАЏИЋ”
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића бб

тел. 020/385-710, 385-709

1) Наставник српског језика
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства 
и одсуства са рада ради неге детета, 

а најдуже до 31.08.2019. године

2) Наставник физике
на одређено време до повратка 

запослене, односно док иста обавља 
послове на радном месту директора 

школе, а најдуже до 31.08.2019. године

3) Наставник биологије
са 40% радног времена, на одређено 

време, до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства са 
рада ради неге детета, а најдуже до 

31.08.2019. године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове предвиђе-
не чл. 139, 140, 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, број 88/2017) и 
Правилника о степену и врсти образовања наставника 
и струцних сарадника у основној школи (“Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“ број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016 и 2/2017). У радни однос могу бити 
примљена лица која испуњавају одредене услове: посе-
дују одговарајуће образовање: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета, (2) 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука, при чему мора да има завр-
шене студије првог степена из научне односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета; 2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Кандидат 
мора да има: 1. одговарајуће образовање, 2. психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима, 3. да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
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човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4. да има држављанство Републике 
Србије, 5. да зна српски језик и језик (босански) на ком 
се остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 
1 члана 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања доказују се приликом пријема у радни однос 
и проверавају се у току рада. Докази о испуњености 
услова из става 1 тачка 1), 3)-5) саставни су део прија-
ве на конкурс, а докази из става 1 тачка 2 овога члана 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Обавезно 
образовање лица из члана 140 овога закона је и обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисеиплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, 
од којих је по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи са потребном документацијом. 
Проверу психофизичких способности за рад са децом и 
ученицима врши надлежна служба за послове запошља-
вања. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу: ОШ 
„Вук Караџић“, Нови Пазар, Генерала Живковића бб.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„ДВА ХЕРОЈА“

36300 Нови Пазар, Радничка/Косанчићева бб
тел. 020/381-447

Наставник здравствене неге
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана 

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 
24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС” бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлуке УС и 
113/2017), кандидат треба да испуњава и посебне услове 
прописане чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, односно: 1. да има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања које је стечено: а) на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета и студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука, б) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада здравство и социјална заштита (“Сл. гласник - Про-
светни гласник“ бр. 21/15, 11/16 и 13/18), виша меди-
цинска сестра - техничар, струковна медицинска сестра, 
организатор здравствене неге, специјалиста струковна 
медицинска сестра, организатор здравствене неге, спе-
цијалиста струковна медицинска сестра, мастер меди-
цинска сестра, виша медицинска сестра општег смера, 
виша медицинска сестра хируршког смера, виши меди-
цински техничар, дипломирани организатор здравствене 
неге, дипломирани организатор здравствене неге (мас-
тер, мастер организатор здравствене неге, мастер про-
фесор предметне наставе), претходно завршене основне 
академске студије у области здравства, лице треба да 
има претходно стечено средње образовање у подручју 
рада Здравство и социјална заштита; 2. да има психичку, 
физичку, здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима, 3. да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 

за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање, 4. да има држављанство Републике 
Србије, 5. да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати треба да доставе 
попуњен пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја (http:/www.mpn.gov.rs), оригинал 
или оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженој 
врсти и степену стручне спреме, оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о претходно стеченом средњем 
образовању у подручју рада Здравство и социјална 
заштита, оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије, доказ о испуњавању 
услова из чл. 139 став 1 тачка 5 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, односно да је лице стекло 
средње, више или високо образовање на језику на коме 
се остварује образовно васпитни рад или је положило 
испит из тог језика по програму одговарајуће високош-
колске установе (оригинал или оверена фотокопија) - 
српски језик, оригинал или оверена фотокопија уверења, 
извод из казнене евиденције Министарства унутрашњих 
послова којим кандидат доказује да није осуђиван у скла-
ду са чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са ученицима дос-
тавља само изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Кандидати који су изабрани у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности за рад са 
децом у Националну службу за запшљавње Нови Пазар. 
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији Националне службе за 
запошљавање “Послови”. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати. Пријаве на конкурс уз 
потребну документацију и краћу биографију, заинтере-
совани кандидати могу доставити лично или поштом на 
адресу: Медицинска школа „Два хероја“ Нови Пазар, Рад-
ничка/Косанчићева бб, 36300 Нови Пазар. Ближе инфор-
мације могу се добити на тел. 020/381-447.

НОВИ СА Д

РАЧУНАРСКА ГИМНАЗИЈА „СМАРТ“
21000 Нови Сад, Трг младенаца 5

Наставник немачког језика
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
број 88/17, 27/18 - други закони и 10/2019) и стручну 
спрему предвиђену Правилником о врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у Рачунарској гим-
назији у Београду (“Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник”, бр 26/04 и 2/13) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у гимназији (“Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник”, бр. 15/13, 11/16, 2/17, 11/17 и 13/18); 2) 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) зна језик на коме остварује образовно-вас-
питни рад. Потребно додатно искуство: ECDL серти-
фикат; познавање рада на „Smart board” табли; позна-
вање енглеског језика. Пријаве се достављају у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији “Послови”, искључиво путем електронске поште, 
на адресу: gimnazija@smart.edu.rs, са назнаком „За 
конкурс”. Кандидат треба да достави: попуњен пријав-
ни формулар (преузима се са званичне странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
(скениран); диплому (скениран оригинал); уверење о 
држављанству (скениран оригинал); ECDL сертификат 
(скениран оригинал); уверење да није осуђиван из 
тачке 3) од стране МУП-а (скениран оригинал); био-
графију. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 

узети у разматрање. На разговор ће бити позвани само 
кандидати који уђу у ужи избор. Посебно лекарско 
уверење да имају здравствену способност и уверење 
за психичку, физичку способност, за рад са ученицима 
издато у задњих шест месеци доставља изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ “МИЛАН ПЕТРОВИЋ” 

СА ДОМОМ УЧЕНИКА
21000 Нови Сад, Браће Рибникар 32

1. Наставник дефектолог- додатна 
подршка у образовању

УСЛОВИ: високо образовање (VII) на студијама дру-
гог степена (дипломске академске студије- мастер 
или специјалистичке академске студије), одговарајуће 
високо образовање на основним студијама у трајању 
од најмање четири године - звање дефектолог - лого-
пед.

2. Наставник дефектолог - додатна 
подршка у образовању

на одређено време, до повратка 
запослене са одсуства ради одржавања 

трудноће и породиљског одсуства 

УСЛОВИ: високо образовање (VII) на студијама другог 
степена (дипломске академске студије - мастер или спе-
цијалистичке академске студије), одговарајуће високо 
образовање на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године - звање дефектолог.

3. Дефектолог васпитач
на одређено време, до повратка 

запослене са одсуства ради одржавања 
трудноће и породиљског одсуства 

УСЛОВИ: високо образовање (VII) на студијама дру-
гог степена (дипломске академске студије - мастер 
или специјалистичке академске студије), одговарајуће 
високо образовање на основним студијама у трајању 
од најмање четири године - звање дефектолог. Поред 
дефинисане стручне спреме, кандидати треба да 
испуњавају опште услове за заснивање радног одно-
са: да имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства. Уз 
пријаву на одређено радно место по конкурсу, доста-
вити: доказ о стручној спреми и уверење о држављан-
ству. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности изабрани канидат доставља пре закљу-
чења уговора о раду. Уверење о некажњавању школа 
прибавља по службеној дужности за изабраног кан-
дидата. У поступку одлучивања о избору наставника, 
школа врши ужи избор кандидата који се упућују на 
претходну проверу психофизичких способности код 
надлежне службе за послове запошљавања. Рок за 
подношење пријава је осам дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговреме пријаве 
неће се узимати у разматрање. Пријаве са траженом 
документацијом послати на адресу: Школа за основ-
но и средње образовање „Милан Петровић” са домом 
ученика, 21000 Нови Сад, Браће Рибникар 32, са наз-
наком „За конкурс”.

www.nsz.gov.rs
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ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/4852-427

Наставник у звању доцента за 
ужу научну област Производни и 
услужни системи, организација и 

менаџмент
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке док-
тор наука Индустријско инжењерство/инжењерски 
менаџмент, услови прописани чланом 74 Закона о 
високом образовању, подзаконским актима и општим 
актима Универзитета у Новом Саду и Факултета тех-
ничких наука.

Наставник у звању ванредног 
професора или редовног 

професора за ужу научну област 
Теоријска и примењена хемија

на одређено време од 5 година или на 
неодређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке доктор 
хемијских наука, услови прописани чланом 74 Зако-
на о високом образовању, подзаконским актима и 
општим актима Универзитета у Новом Саду и Факул-
тета техничких наука.

Наставник у звању предавача за 
ужу научну област Примењене 

рачунарске науке и информатика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, струке магистар 
техничких наука за рачунарске системе, услови пропи-
сани чланом 74 Закона о високом образовању, подза-
конским актима и општим актима Универзитета у Новом 
Саду и Факултета техничких наука.

ОСТАЛО: Приложити: пријаву за заснивање радног 
односа и избор у звање (навести звање, прецизан 
назив уже области и датум објављивања конкурса); 
краћу биографију са библиографијом (списак радо-
ва); оверене фотокопије диплома и додатака дипло-
мама са свих нивоима студија, за дипломе стечене у 
иностранству потребно је приложити доказ о призна-
вању стране високошколске исправе; фотокопирану 
или очитану личну карту; потврду о оцени резултата 
педагошког рада - мишљење студената, уколико кан-
дидат поседује педагошко искуство; потврду из МУП-а 
да кандидат није правоснажно осуђиван за кривично 
дело против полне слободе, фалсификовања испра-
ве коју издаје високошколска установа или примања 
мита у обављању послова у високошколској устано-
ви; фотокопије објављених научних, односно струч-
них радова у научним часописима, зборницима или 
саопштених на међународним или домаћим научним 
скуповима, односно признатих уметничких остварења, 
оригиналних стручних остварења (пројеката, студија, 
патената, оригиналних метода и сл.), објављених уџбе-
ника, монографија, практикума или збирки задатака,  
за ужу научну, уметничку, односно стручну област 
за коју се бира. Доказе о руковођењу или учешћу у 
научним, односно уметничким пројектима, оствареним 
резултатима у развоју научно-наставног подмлатка на 
факултету, учешћу у завршним радовима на специја-
листичким, мастер и докоторским академским студија-
ма. За избор у звање: предавача, доцента, ванредног 
или редовног професора приложити и попуњен елек-
тронски образац: Реферат комисије о кандидатима за 
избор у звање наставника-УНС_Образац_избори_кан-
дидат_в1.4.пдф. Сајту Универзитета у Новом Саду: 
https://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/
category/45-izbor-u-zvanje. Кандидат исти треба да 
пошаље не e-mail: opstaftn@uns.ac.rs и то у року пред-
виђеном за пријаву кандидата. За сваку одредницу 
коју кандидат испуњава неопходно је приложити 
доказ у форми одлуке, решења, потврде и сл. За члан-
ство у удружењима, одборима, органима управљања и 
сл., неопходно је доставити потврду надлежних инсти-
туција или навести линк са сајта институције на ком се 
јасно види кандидатово учешће у раду. За чланство у 

комисијама за изборе у звања, неопходно је доставити 
решење о именовању комисије. За учешће у програм-
ским и организационим одборима скупова, неопходно 
је доставити потврду о учешћу или навести линк са 
сајта институције на ком се јасно види кандидатово 
учешће у раду. Као доказе о цитираности обавезно је 
доставити потврду Матице српске, поред које канди-
дат може доставити и друге доказе (научне радове у 
којима се види цитираност, одштампану листу цитата 
са Scopus-а и сл.). Ако је научни рад који представља 
услов за избор у звање наставника у штампи, неопход-
но је да аутор приложи потврду уредништва часописа 
са подацима о називу чланка, ауторима и завршеном 
процесу рецензирања. Пријаве слати на горенаведену 
адресу за сваки конкурс за стицање звања и засни-
вање радног односа, посебно. Комисија ће разматрати 
само благовремене и потпуне пријаве. Одлука о избо-
ру у звање ступа на снагу почев од дана ступања на 
снагу уговора о раду. Рок за пријаву кандидата на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања.

ПАНЧЕВО

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„КЕФАЛИЦА“

26000 Панчево, Светозара Милетића 17

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: медицинско-педагошка сестра; основна 
информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, 
Outlook), лиценца за наставника, васпитача и струч-
ног сарадника, енглески језик - средњи ниво. Слање 
пријаве за посао мејлом: reljinjevremovicljiljana@
yahoo.com. Јављање кандидата на контакт телефон: 
062/880-5955.

ПУ „БАМБИ“
26204 Опово, Бориса Кидрича 10

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове
на одређено време до 31.08.2019.

УСЛОВИ: да лице има одговарајуће образовање; пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом; 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 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 за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
има држављанство Републике Србије, зна српски 
језик и језик на коме се остварује васпитно-образовни 
рад. Доказ о испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ тачке 2 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Конкурс 
остаје отворен 8 дана од дана обављивања у публика-
цији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Пријаве слати на адресу: Предш-
колска установа „Бамби“, Бориса Кидрича 10, теле-
фон: 013/681-660, директор или помоћник директора.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

26220 Ковин, Трг Жарка Зрењанина 7
тел./факс: 013/741-300

Директор
на мандатни период од четири године 

УСЛОВИ: за директора школе може бити изабрано 
лице које испуњава следеће услове: 1. да има одго-
варајуће високо образовање у складу са чланом 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. 

закон и 10/19) за наставника основне школе, педаго-
га или психолога: 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, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Лице из тачке 1 подтачка 
(2) мора имати завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; 2. да има дозволу за рад 
наставника или стручног сарадника (лиценцу); 3. да 
има обуку и положен испит за директора; 4. да има 
најмање 8 година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; 5. да има психичку, физичку и здравстве-
ну спососбност за рад са децом и ученицима; 6. да има 
држављанство Републике Србије; 7. да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; да 
није осуђиван за привредни преступ у вршењу раније 
дужности; да за то лице није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 8. да зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад (српски језик). Изузетно, ако се на конкурс 
за директора основне школе не пријави ниједан канди-
дат са одговарајућим образовањем из члана 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, за директора основне школе може се изабрати 
и лице које уз испуњеност горенаведених услова има 
одговарајуће образовање из члана 140 став 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања за настав-
ника те врсте школе, дозволу за рад наставника или 
стручног сарадника, обуку и положен испит за дирек-
тора установе и најмање 10 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. Изабрани кандидат који 
нема положен испит за директора дужан је да га поло-
жи у року до две године од дана ступања на дужност. 
Уз пријаву кандидат подноси: 1) оверену фотокопију 
дипломе о завршеном одговарајућем високом образо-
вању; 2) оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу; 3) ове-
рену фотокопију дозволе за рад директора, односно 
лиценцу за директора школе (ако је кандидат поседу-
је); 4) потврду о раду у установи на пословима обра-
зовања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања; 5) уверење о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од 6 месеци); 6) лекарско уве-
рење о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способости за рад са децом и ученицима (не старије 
од 6 месеци); 7) извод из матичне књиге рођених са 
холограмом (за кандидате који су променили презиме, 
односно име после издавања дипломе); 8) уверење 
надлежног суда да против кандидата није покренут 
кривични поступак, донета наредба о спровођењу 
истраге, покренута оптужница или донето решење о 
одређивању притвора; 9) уверење да није осуђиван за 
кривична дела из члана 139. став 1. тачка 3) Закона о 
основама система образовања и васпитања (из Поли-
цијске управе); 10) уверење надлежног привредног 
суда да кандидат није осуђиван за привредни преступ 
у вршењу раније дужности; 11) доказ о знању језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски 
језик)-осим кандидата који су одговарајуће образо-
вање стекли на српском језику; 12) извештај просвет-
ног саветника о раду кандидата (уколико га кандидат 
поседује); 13) резултат стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања (уколико је 
кандидат претходно обављао дужност директора уста-
нове); 14) преглед кретања у служби са биографским 
подацима (необавезно); 15) доказе о својим стручним 
и организационим способностима (необавезно). Кан-
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дидат попуњава и преузима пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја и доставља га школи 
заједно са свом докоментацијом о испуњавању услова 
за директора основне школе. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови”. Пријаве се подносе лично или 
путем поште на горенаведену адресу школе, са назна-
ком „Пријава на конкурс за директора школе”.

ПИРОТ

ОШ „ДУШАН РАДОВИЋ“
18300 Пирот, Занатлијска бб

Наставник француског језика
на одређено време, ради замене 

одсутне запослене, до њеног повратка 
са боловања

УСЛОВИ: Општи услови предвиђени у члану 139 став 
1 Закона о основама система образовања и васпи-
тања: 1) да кандидат има одговарајуће образовање; 
2) психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати треба да испуња-
вају и посебне услове из члана 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања: да су стекли одго-
варајуће високо образовањее: 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 пред-
мета, 2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Пријава са 
доказима о испуњавању услова подноси се на горе-
наведену адресу или у просторијама секретаријата 
школе, у року од 8 дана од дана објављиваља овог 
конкурса. Уз пријаву кандидат подноси: формулар за 
пријаву на конкурс, оверен препис дипломе (фотоко-
пија) о завршеном школовању, уверење о држављан-
ству, уверење да није осуђиван, извод из МК рођених.

ПОЖАРEВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ”

12257 Турија

Наставник географије
са 15% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
неплаћеног одсуства, а најдуже до 

14.10.2019. године

УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање које подразу-
мева: одговарајуће високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије) по пропису који уређује висо-
ко образовање, почев од 10. септембра 2005. године 
или на основним студијама од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године, у складу са Правилником о врсти 
стручне спреме за рад наставника у основној школи; 2) 
поседовање психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима; 3) неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 

породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за канди-
дата није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) држављанство Републике Србије; 
5) да кандидат зна српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуње-
ности услова из става 1 тачке 1), 3), 4) и 5) су састав-
ни део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 
2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Доказ 
о испуњености услова из става 1 тачка 5) доказује се 
тако што кандидат који није стекао средње, више или 
високо образовање на српском језику је у обавези 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 
одштампаног заједно са потребном документацијом 
о испуњености услова доставе установи. Документа 
доставити у затвореној коверти, са назнаком: „За кон-
курс - не отварати“, у оригиналу или овереној фото-
копији не старијој од 6 месеци. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе и путем телефона: 
012/884-088.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПРОФЕСОР БРАНА ПАУНОВИЋ”

12315 Рашанац

Наставник математике

Наставник разредне наставе
на одређено време, до повратка 

запослене са породиљског боловања

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописа-
не законом: одговарајуће високо образовање у скла-
ду са чл. 139, 140 и 155 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/17), 
које је стекао на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије), и то: студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трандисципли-
нарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који 
су утврђивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године, одговарајући степен и врста образовања 
према Правилнику о врсти стручне спреме наставника 
истручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС “, број 11/2012, 15/2013, 2/16, 10/16, 11/16 и 3/17). 
Кандидат мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова од којих најмање 
по шест бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и шест бодова праксе у устано-
ви, у складу са Европским системом преноса бодова. 
Наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току 
студија положио испит из педагодије психологије или 
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, 
сматра се да има образовање из члана 142 став 1. овог 
Закона. Кандидат треба да поседује: држављанство 
РС (уверење о држављанству - оригинал или оверена 
копија), психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење се 
подноси пре закључења уговора о раду са изабраним 
кандидатом); доказ да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примања и давања мита. Кандидат попуњава пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Минис-

тарства, а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријемним формуларом доставља установи. Уз 
захтев потребно је доставити: оверен препис дипломе 
о завршеном образовању, исправа коју издаје висо-
кошколска установа а којом доказује да су стекли 
образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина или доказ из високошколске устано-
ве да су у току студија положили испите из педагогије 
и психологије, доказ да су полозили стручни испит, 
односно испит за лиценцу; извод из МКР; уверење о 
држављанству (не старије од шест месеци) и да зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. У поступку одлучивања о избору наставни-
ка, конкурсна комисија ће извршити ужи избор кан-
дидата који ће бити упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима. Психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима 
врши служба за пословање запошљавања, применом 
стандардизованих поступака. О времену и месту про-
вере изабрани кандидати ће бити накнадно обавеште-
ни. Рок за пријављивање на конкурс је 8 радних дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови”. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Рок за жалбу Школском одбору је 8 дана. 
Пријаве слати на адресу: ОШ „Професор Брана Пауно-
вић”, 12315 Рашанац. Контакт телефон: 012/340-375.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”

12306 Велико Лаоле
тел. 012/346-816

e-mail: oslaole@gmail.com

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат за директора школе, поред одгова-
рајућег 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 Закона, услове из чл. 122 
Закона, које (као документацију) 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 директо-
ра школе (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 стеченог одговарајућег 
образовања; 5) да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 6) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање што онемогућава рад у образовању (члан 
139 став 1 тачка 3) Закона; 7) да има држављанство 
Републике Србије; 8) да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуње-
ности услова: оверена фотокопија дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, у складу са одредбом чл. 
140 став 1 и 2 Закона; доказ о поседовању дозволе за 
рад, односно положен стручни испит за рад наставни-
ка, васпитача и стручног сарадника - оверена фотоко-
пија документа; доказ о поседовању обуке и положеног 
испита за директора (уколико га поседује) а изабрани 
директор који нема положен испит за директора дужан 
је да га положи у року до две године од дана ступања на 
дужност - оверена фотокопија документа; доказ о рад-
ном стажу у установи од најмање 8 година на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања - оригинал или оверена копија; доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење, не старије 
од 6 месеци или оверена фотокопија истог), уверење 
да кандидат није осуђиван, у складу са одредбом чла-
на 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања - оригинал или оверена фотоко-

Наука и образовање

   |  Број 823 | 03.04.2019. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs46 



Бесплатна публикација о запошљавању 4703.04.2019. |  Број 823 |   

пија, не старије од 6 месеци; уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци, или оверена 
фотокопија истог), доказ о познавању српског језика и 
језика на којем се остварује образовно-васпитни рад 
прилаже кандидат који није стекао образовање на 
српском језику, тако што подноси доказ да је положио 
испит из српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе; доказ о резултату стручно-педа-
гошког надзора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника (уколико га поседује) - оригинал или овере-
на фотокопија; доказ о резултатима стручно-педагош-
ког надзора школе и оцену спољашњег вредновања 
за кандидата на конкурсу који је претходно обављао 
дужност директора школе (оригинал или оверену фото-
копију докумената), сходно члану 123 став 15 Закона; 
биографију са прегледом радне биографије и предлог 
програма рада школе. Рок за пријављивање кандидата 
је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Пријаве са документацијом се достављају на 
горе наведену адресу или лично у секретаријат школе. 
О резултатима конкурса кандидати 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.

СМЕДЕРЕВО

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

тел. 026/4791-203

Радник за одржавање хигијене - 
чистачица

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог

УСЛОВИ: Поред општих услова прописан Законом о 
раду, кандидати треба да испуњавају услове пропи-
сане чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања: да имају основно образовање; да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да имају држављанство Републике Србије, 
да знају српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства (део „Ново на сајту”), а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Потпуном пријавом сматра се 
својеручно потписана пријава која садржи: попуњен 
пријавни формулар (формулар за пријаву на конкурс), 
актуелни број фиксног или мобилног телефона и тач-
ну адресу пребивалишта, уверење о држављанству 
Републике Србије, не старије од 6 месеци (може и 
оверен препис/фотокопија); оверен препис/фотоко-
пију сведочанства завршеној основној школи, извод 
из матичне књиге рођених или оверен препис/фото-
копија, доказ о неосуђиваности (уверење из МУП-а).

Наставник физике
са 30% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: Поред општих услова прописан Законом о 
раду, кандидати треба да испуњавају услове прописа-
не чланом 139, 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања: да имају одговарајуће обра-
зовање, у складу са чланом 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи; да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 

у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да имају држављанство Републике Србије, 
да знају српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад; обавезно је образовање из психо-
лошких, 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 мето-
дичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства (део „Ново на сајту”), 
а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи. Потпу-
ном пријавом сматра се својеручно потписана пријава 
која садржи: попуњен пријавни формулар (формулар 
за пријаву на конкурс), актуелни број фиксног или 
мобилног телефона и тачну адресу пребивалишта, уве-
рење о држављанству Републике Србије, не старије од 
6 месеци (може и оверен препис/фотокопија); оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спре-
ми, извод из матичне књиге рођених или оверен пре-
пис/фотокопија, доказ о неосуђиваности (уверење из 
МУП-а), уверење (потврда) високошколске установе да 
има образовање из члана 140 ЗОСОВ-а из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи, у складу са 
европским системом преноса бодова. Кандидат који је у 
току студија положио испите из педагогије, психологије 
и методике или има положен стручни испит или испит 
за лиценцу, сматра се да има образовање из психолош-
ких, 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 мето-
дичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова, али о 
томе мора да пружи одговарајући доказ. 

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Напомена: документација 
се не враћа кандидатима који доставе пријаве. Канди-
дати који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана 
упућују се на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Лекарско уверење доставиће изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. Пријаве се дос-
тављају непосредно или путем поште на адресу школе, 
са назнаком „За конкурс”.

СОМБОР

ОСНОВНА ШКОЛА „КИШ ФЕРЕНЦ“
25265 Свилојево, Главна улица 52

тел. 025/797-004

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: за директора може бити изабрано лице које 
испуњава услове прописане чл. 139 и 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпитања 
за наставника, педагога или психолога и то за рад у 
школи оне врсте и подручја рада којој припада шко-
ла: поседовање одговарајућег високог образовања 
из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 88/2017, 27/18, 10/19), то јест високо образо-
вање стечено: 1) на студијама другог степена - мас-
тер академске студије, мастер струковне студије или 
специјалистичке академске студије и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука у ком случају је 
неопходна завршеност студија првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; или 2) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; изузетно, ако се на конкурс не прија-
ви ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из 
члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, дужност директора основне шко-
ле може да обавља лице које има одговарајуће обра-
зовање из члана 140 став 3 истог закона за наставника 
ове врсте школе, то јест високо образовање стече-
но на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне сту-
дије) или на студијама у трајању од три године, или 
више образовање, за наставника основне школе, доз-
волу за рад наставника и стручног сарадника, обуку и 
положен испит за директора установе и најмање десет 
година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, после стеченог одговарајућег образовања; 
поседовање дозволе за рад (лиценце) наставника, 
стручног сарадника; - обуку и положен испит за дирек-
тора установе (кандидат који ту лиценцу не поседује 
може бити изабран, али ће бити дужан да испит за 
директора школе положи у року од две године од дана 
ступања на дужност); поседовање психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и учени-
цима; поседовање држављанства Републике Србије; 
знање српског језика и мађарског језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за лице 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; најмање осам година рада на пословима 
образовања и васпитања у установи за образовање и 
васпитање, након стеченог одговарајућег образовања. 

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Пријаве за пријем кан-
дидата се подносе лично или слати поштом препору-
чено на горе наведену адресу школе. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. 
Уз пријаву на конкурс кандидати за директора школе 
треба да приложе: доказ о држављанству Републи-
ке Србије (уверење о држављанству, не старије од 6 
месеци и извод из матичне књиге рођених); оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
доказ о знању српског језика и мађарског језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кан-
дидата који су одговарајуће образовање - средње, 

Наука и образовање

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ БИЗНИС



   |  Број 823 | 03.04.2019. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs48 

више или високо образовање стекли на тим језици-
ма), у складу са чланом 141 став 7 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; оверен препис/
фотокопију документа о положеном испиту за лицен-
цу, односно стручном испиту за наставника, струч-
ног сарадника; уверење о неосуђиваности из МУП-а; 
уверење надлежног суда да се против кандидата не 
води истрага или кривични поступак по оптужници 
или оптужном предлогу који није правоснажно окон-
чан и да није одређен притвор у скраћеном поступку 
пре доношења оптужног предлога; уверење надлеж-
ног привредног суда да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за привредни преступ у вршењу 
раније дужности; потврду о радном искуству; доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања (само кандидати који 
су претходно обављали дужност директора установе 
(оверена фотокопија)), у супротном је потребно доста-
вити потврду надлежне школске управе да у периоду 
његовог мандата није вршен стручно-педагошки над-
зор школе; доказ о резултатима стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (извештај просветног савет-
ника, ако га поседује (оверена фотокопија)); оверен 
препис/фотокопију лиценце за директора школе (ако 
је кандидат поседује), пријава која не садржи овај 
доказ неће се сматрати непотпуном, а уколико канди-
дат буде изабран биће у обавези да у законском року 
положи испит за директора школе тј. у року од две 
године од дана ступања на дужност; преглед кретања 
у служби са биографским подацима и предлогом про-
грама рада директора школе; доказе о својим струч-
ним и организационим способностима (необавезно); 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (кандидат може приложити 
лекарско уверење из досијеа). Доказ да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима изабрани кандидат је дужан да прибави 
пре закључења уговора о раду. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе и преко 
телефона: 025/797-004.

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

тел. 025/574-2361

Наставник разредне наставе
на одређено време преко 60 дана, 
до повратка радника са функције 
директора школе (први мандат)

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, и то: а) да има одговарајуће образовање, пред-
виђено Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи, 
радно место - разредна настава; б) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; в) да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; г) да има држављан-
ство Републике Србије; д) да зна српски језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни форму-
лар, који се преузима са интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати 
достављају потребну документацију у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса и то: диплому о стеченом 
одговарајућем образовању, уверење о држављанству 
не старије од 6 месеци, уверење о неосуђиваности не 
старије од 6 месеци, личну биографију - CV. Сви дока-
зи се подносе у оригиналу или овереној фотокопији. 
Непутпуне и неблаговремене пријаве неће бити узе-
те у разматрање. Пријаве са доказима о испуњености 
услова конкурса се предају непосредно 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: Конкурс за пријем у 

радни однос на радно место наставник разредне наста-
ве у Основној школи “Бранко Радичевић” у Оџацима, за 
пуну норму (100%), на одређено време преко 60 дана, 
тј. до повратка радника са функције директора школе 
(први мандат).

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„МИЛЕНКО БРЗАК УЧА”
22400 Рума, Вука Караџића 70

тел. 022/474-716

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: за директора може бити изабрано лице које 
испуњава услове предвиђене чланом 122 чланом 139 
и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони и 10/2019); одговарајуће образо-
вање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон и 10/2019), да има дозволу 
за рад (лиценцу наставника или стручног сарадника); 
најмање 8 година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања да има држављанство Републике Србије; да је 
савладало обуку и да има положен испит за директора 
установе; да поседује психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Изабрани директор који нема 
положен испит за директора дужан је да га положи у 
року од две године од дана ступања на дужност. Поред 
молбе са кратком биографијом, адресом становања, 
бројем телефона, потписом кандидата и оквирним 
планом рада за време мандата и пријаве уз попуњен и 
одштампан пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (http://www.mpn.gov.rs/), кандидати подносе 
следећа документа којима доказују испуњење траже-
них услова: оверен препис или фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, уверење о положеном стручном 
испиту или обавештење о положеном испиту за лицен-
цу за наставника или стручног сарадника (оригинал 
или оверена фотокопија); оверену фотокопију или ори-
гинал уверења о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(не старије од 6 месеци); уверење општинског суда да 
против њега није покренут кривични поступак (не ста-
рији од 6 месеци); уверење привредног суда о неосуђи-
ваности за привредни преступ (не старије од 6 месеци); 
доказ о неосуђиваности и о непостојању дискримина-
торног понашања из казнене евиденције МУП-а Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци); доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима - лекарско уверење (не старије од 
6 месеци); потврду о најмање 8 година радног стажа у 
установи на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања; уверење о поло-
женом испиту за директора установе (с обзиром на то 
да Министарство просвете није организовало полагање 
испита за директора установе, пријава која не буде 
садржала наведени документ неће се сматрати непотпу-
ном); доказ о знању српског језика осим кандидата који 
су на српском језику стекли одговарајуће образовање; 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај просветног саветника); уколико је 
кандидат претходно обављао дужност директора уста-
нове, резултате стручно-педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Сва потребна обавештења могу се добити од секрета-

ра школе, телефон 022/474-716. Пријаве уз попуњен и 
одштампан пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (http://www.mpn.gov.rs/) са потребном докумен-
тацијом о испуњености услова подносе се лично или 
поштом на адресу школе, у затвореној коверти са наз-
наком „Конкурс за избор директора школе”.

СУБОТИЦА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У 

СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Наставник у сва звања за ужу 
научну област Маркетинг и 

трговина
на одређено време од пет година, у 
случају избора у звање доцент или 

ванредни професор, односно на 
неодређено време у случају избора у 

звање редовни професор

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор економ-
ских наука, доктор наука - менаџмент и бизнис, са док-
торском дисертацијом из уже научне области Марке-
тинг и трговина. Поред наведених услова, кандидати 
треба да испуне и друге услове прописане одредба-
ма Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/17) Статута Универзитета у Новом Саду бр. 
01-198/1 од 8. марта 2018. године са изменама и допу-
нама од 5. априла 2018. године и 13. фебруара 2019. 
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 3. марта 2016. годи-
не (измене и допуне од 8. септембра 2016. године, 22. 
септембра 2016. године, 1. децембра 2016. године, 8. 
марта 2018. године и 9. октобра 2018. године) и Пра-
вилника о избору наставника и сарадника Економског 
факултета у Суботици бр. 01-3503 од 15. новембра 
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 кривично 
дело против полне слободе, фалсификовања испра-
ве које издаје високошколска установа или примања 
мита у обављању послова у високошколској установи, 
као и све остале доказе који упућују на испуњеност 
услова предвиђених Законом, Статутом Универзитета, 
Статутом Факултета и Правилницима Универзитета и 
Факултета. Пријаве кандидата са прилозима подносе 
се Економском факултету у Суботици, Сегедиски пут 
9-11, у року од 15 дана од дана објављивања Конкур-
са. Непотпуне и неблаговремено достављене прија-
ве неће бити разматране. Факултет неће враћати 
примљену конкурсну документацију кандидатима.

ШАБАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИКА МИТРОВИЋ“

15350 Богатић, Војводе Степе 4

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано 
лице: 1) које има одговарајуће образовање из члана 
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/17, 27/18 и 10/19), 
за наставника те врсте школе и подручја рада, за педа-
гога и психолога; 2) које има одговарајуће радно иску-

Наука и образовање
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ство на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања-најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; 3) које има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 4) да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 5) да против њега није покренут кривични 
поступак доношењем наредбе о спровођењу истра-
ге, потврђивањем оптужнице којој није претходила 
истрага или доношењем решења о одређивању прит-
вора пре подношења оптужног предлога за кривична 
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/17, 27/2018 и 10/2019), 6) да није правноснажно 
осуђиван за привредни преступ у вршењу раније дуж-
ности директора; 7) које има држављанство Републи-
ке Србије; 8) које зна српски језик; 9) које има дозволу 
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; 
10) обуку и положен испит за директора установе (иза-
брани директор који нема положен испит за директора 
дужан је да га положи у року од две године од дана 
ступања на дужност).

ОСТАЛО: Кандидат који се пријављује на радно место 
директора школе попуњава пријавни формулар који 
се може преузети на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког рзвоја 
(www.mpn.gov.rs /формулар за пријем у радни однос 
у установама образовања и васпитања) и уз одштам-
пани пријавни формулар треба да приложи: оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању из члана 140 ст. 1 и 2 Закона 
(кандидати који су високо образовање стекли по про-
писима о високом образовању почев од 10. септембра 
2005. године подносе оверену фотокопију дипломе 
и основних и мастер студија); оригинал или овере-
ну фотокопију доказа о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу за рад наставника, васпи-
тача и стручног сарадника; потврду/уверење о обуци 
и положеном испиту за директора установе (оригинал 
или оверена фотокопија) уколико поседује, а изабра-
ни директор који нема положен испит за директора 
дужан је да га положи у року од две године од дана 
ступања на дужност; уверење о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци - оригинал или 
оверену фотокопију); оригинал или оверену копију 
потврде о томе да има одговарајуће радно искуство 
у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања - најмање 
осам година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; оригинал или оверену фотокопију дока-
за да је стекао средње, више или високо образовање 
на српском језику или да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће вискошколске уста-
нове (диплома о стеченом одговарајућем образовању 
издата на српском језику која се приложи као доказ 
под тачком 1 сматра се као доказ о знању српског јези-
ка); уверење суда да против њега није покренут кри-
вични поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није претхо-
дила истрага или доношењем решења о одређивању 
притвора пре подношења оптужног предлога за кри-
вична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/17, 27/2018 и 10/2019, не старије од 6 месе-
ци, оригинал или оверену фотокопију); доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење, не старије од 
6 месеци, оригинал или оверену фотокопију); доказ да 
није правноснажно осуђиван за привредни преступ у 
вршењу раније дужности директора (издаје надлежни 
привредни суд, не старије од 6 месеци, оригинал или 
оверена фотокопија); уверење МУП-а да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-

мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање (не старије од 6 месеци -оригинал или 
оверену фотокопију); доказ о резултату стручно-педа-
гошког надзора у раду кандидата (извештај просвет-
ног саветника) за кандидата на конкурсу који поседује 
тај доказ (оригинал или оверену фотокопију). Доказ 
о резултатима стручно-педагошког надзора школе и 
оцену спољашњег вредновања дужан је да достави 
кандидат на конкурсу који је претходно обављао дуж-
ност директора школе (оригинал или оверену фото-
копију); биографију са кратким прегледом кретања у 
служби и предлогом програма рада директора школе. 
Кандидати који имају положен испит за директора 
немају предност у односу на кандидате који немају, 
али изабрани директор који нема положен испит за 
директора дужан је да га положи у року до две године 
од дана ступања на дужност. Доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима доставља кандидат који буде 
именован за директора пре закључења уговора о раду 
(лекарско уверење, не старије од 6 месеци - оригинал 
или оверену фотокопију). Након истека рока за дос-
тављање пријава није могуће достављање доказа о 
испуњености услова. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити разматране. Рок за пријављивање 
на конкурс је 15 дана од дана његовог објављивања 
у публикацији „Послови”. Пријава са потребном доку-
ментацијом подноси се у затвореној коверти са назна-
ком: „Конкурс за директора школе”. Документација се 
може доставити лично или поштом на горенаведену 
адресу. Ближа обавештења могу се добити у секрета-
ријату школе, на број телефона 015/7786-145.

УЖИЦЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОРДАН ЂУКАНОВИЋ”

31263 Варда
тел. 031/888-034

Наставник техничког и 
информатичког образовања, 

информатике и рачунарства и 
технике и технологије

са 55% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 

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

рада ради неге детета

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава опште услове 
прописане Законом о раду (“Службени гласник РС”, 
број 24/05, 61/05,75/14 и 13/17 - УС), као и посеб-
не услове прописане члановима 139 и 140 Закона о 
основама система обраовања и васпитања (“Службе-
ни гласник РС”, број 88/17, 27/18 и 10/19). Приликом 
пријаве на конкурс кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете и одштампан са потребном документа-
цијом достављају установи. Кандидати су уз пријавни 
формулар дужни да приложе одговарајућу документа-
цију којом се доказује испуњеност прописаних услова 
и то: оверену фотокопију дипломе дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању, оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених или оверену фото-
копију уверења о држављанству, да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученици-
ма (лекарско уверење потребно доставити пре закљу-
чења уговора о раду), уверење о неосуђиваности 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-

ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (доказ доставља кандидат уз 
конкурсну документацију, а прибавља га код надлеж-
не полицијске управе), доказ да имају образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова. Напред наведено образовање 
наставник, васпитач и стручни сарадник је обавезан 
да стекне у року од једне, а највише две године од 
пријема у радни однос, као услов за полагање испита 
за лиценцу. Кандидат треба и да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Пријаве на конкурс 
могу се поднети у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и 
пријаве са неовереним фотокопијама неће бити узете 
у разматрање. Пријаве слати на адресу: Основна шко-
ла “Јордан Ђукановић”, Варда бб, 31263 Варда, са наз-
наком “Пријава на конкурс” или лично у просторијама 
школе. Одлуку о избору кандидата донеће конкурсна 
комисија након добијања резултата психолошке про-
цене кандидата, у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„СЛОБОДАН СЕКУЛИЋ“
31000 Ужице, Норвешких интернираца 18

тел. 031/562-981

Оглас објављен 27. марта 2019. године у публи-
кацији “Послови” поништава се у целости.

ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉА ПЕТРА II“

31000 Ужице, Димитрија Туцовића 171
тел. 031/513-467

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да испуњава 
услове прописане чланом 139 и 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018- др. закон и 10/19), и то: да 
има одговарајуће образовање за наставника у основној 
школи, за педагога и психолога, стечено на А) студија-
ма другог степена ( мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: 1) студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; 2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука уз које 
кандидат мора да има претходно завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета; Б) на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; да има дозволу за рад 
наставника и стручног сарадника (лиценцу), односно 
положен стручни испит да има обуку и положен испит 
за директора школе (лиценцу за директора). Изабрани 
директор који нема положен испит за директора дужан 
је да га положи у року од две године од дана ступања 
на дужност у складу са условима прописаним законом; 
да има најмање 8 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања; да има психичку, фиуичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривична дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
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без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за привредни преступ у вршењу раније дужности; да 
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. 
Уколико се на конкурс не пријави ниједан кандидат 
са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпитања, 
за директора школе може бити изабрано и лице које, уз 
испуњеност осталих горенаведених услова, има одгова-
рајуће образовање из члана 140 став 3. истог закона, то 
јест високо образовање стечено на студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне и специја-
листичке струковне студије) или на студијама у трајању 
од три године, или више образовање за наставника те 
врсте школе, дозволу за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника, обуку и положен испит за дирек-
тора установе и најмање десет година рада на посло-
вима васпитања и образовања у установи, после сте-
ченог одговарајућег образовања. Уз пријаву на конкурс 
кандидат за директора треба да приложи: биографију 
са кратким прегледом кретања у служби и предлогом 
програма рада директора школе, оверен препис/ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању; оверен препис/оверену фото-
копију документа о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту; доказ о положеном испиту 
за директора школе уколико је положио испит; потврду 
о радном искуству на пословима образовања и васпи-
тања након стеченог одговарајућег образовања; доказ 
(лекарско уверење оригинал) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма- не старије од 6 месеци; уверење да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела изведена у 
условима конкурса (оригинал) - не старије од 6 месе-
ци; уверење суда да против њега није покренут кри-
вични поступак (оригинал) - не старије од 6 месеци; 
уверење Привредног суда, да није осуђиван правос-
нажном пресудом за привредни преступ у вршењу 
раније дужности (оригинал) - не старији од шест месе-
ци; уверење о држављанству оригинал- не старије од 
6 месеци; извод из матичне књиге рођених оригинал 
- доказ о познавању српског језика на ком се остварује 
образовно-васпитни рад доставља само кандидат који 
није стекао одговарајуће образовање на српском језику 
у виду доказа да је положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе; доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора о раду канди-
дата (извештај просветног саветника) ако га поседује; 
доказ о резлтатима стручно-педагошког надзора школе 
и оцену спољашњег вредновања дужан је да достави 
кандидат који је претходно обављао дужност директора 
школе. Рок за пријављивање кандидата на конкурс је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање, као 
ни фотокопије докумената које нису оверене од стране 
надлежног органа. Кандидат попуњава пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (http: //www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/ - формулар за 
пријаву на конкурс), а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом, доставља 
лично или поштом у претходно наведеном року на 
адресу школе: Прва основна школа „Краља Петра II“, 
Ужице, Димитрија Туцовића 171, у затвореном коверту 
са назнаком „Конкурс за директора”. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара школе, на 
телефон: 031/513-467.

ВРАЊЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ВРАЊЕ
17500 Врање, Булевар АВНОЈ-а 2

тел. 017/400-645

Поновљен конкурс

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да 
испуњава услове прописане чланом 122 ст. 1 ст. 2 и 
ст. 5, чл. 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Службени гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019 - др. закони) и чланом 
2 Правилника о ближим условима за избор директо-

ра установа образовања и васпитања (“Службени 
галсник РС” бр. 108/2015); 1) да има одговарајуће 
високо образовање: 1.1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета, (2) 
студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука, 1.2) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; 2) да има дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадника. 3) 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 4) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 5) да није осуђиван правоснажном за 
привредни преступ; 6) да има држављанство Републи-
ке Србије; 7) да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад; 8) да има најмање 
8 година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; 9) да има положен испит за директора школе.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обаве-
зи да приложи: оверен препис/оверену фотокопију 
дипломе о стеченом високом образовању, оверен 
препис /оверену фотокопију документа о положеном 
испиту за лиценцу, односно стручном испиту, ориги-
нал/оверену фотокопију потврде о радном стажу, нај-
мање 8 година рада у области образовања (не старије 
од 6 месеци), оригинал/оверену фотокопију уверења 
да кандидат није осуђиван правоснажно за наведе-
на кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања (не 
страије од 6 месеци), оригинал /оверену фотокопију 
уверења да кандидат није осуђиван правоснажно за 
привредни преступ, оригинал/оверену фотокопију 
уверења да против кандидата није покренут кривич-
ни поступак (не старије од 6 месеци), оригинал/ове-
рену фотокопију уверења о држављанству (не старије 
од 6 месеци), оригинал/оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци), 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај просветног саветника ако га 
поседује а уколико је кандидат предходно обављао 
функцију директора школе и доказ о резултату струч-
но педагошког надзора школе и оцену спољоног вред-
новања, лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и учени-
цима (не страије од 6 месеци), пријаву на конкурс са 
радном биографијом и прегледом кретања у служби и 
стручним усавршавањем, план и програм рада дирек-
тора школе. Доказ о знању српског језика, на којем 
се остварује образовно-васпитни рад, доставља само 
кандидат који одговарајуће образовање није стекао на 
српском језику. Кандидат изабран за директора шко-
ле који нема положен испит за директора дужан је да 
га положи у року од две године од дана ступања на 
дужност, у складу са условима прописаним законом. 
Кандидат попуњава пријавни формулар на званич-
ној инетрнет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја и одштампани формулар 
заједно са пријавом на конкурс за избор директора 
и комплетном документацијом доставља лично или 
поштом на адресу школе, у затвореној коверти, са наз-
наком „Конкурс за избор директора школе“, лично или 
путем поште. Рок за пријављвање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе инфор-
мације могу се добити у секретаријату школе, радним 
данима од 9.00 до 13.00 часова или путем телефона: 
017/414-580, у назначеном термину. 

ОШ “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
17530 Сурдулица, Дринске дивизије 6

тел. 017/815-250

Наставник ликовне културе
за 5% радног времена, на одређено 

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

функције, најаксније до 17.10.2020. 
године

УСЛОВИ: 1. да кандидат испуњава услове предвиђене 
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гл. РС”, бр. 88/17, 27/18, др. закони 
и 10/19) и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадика 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), тј. да поседује одговарајуће 
високо образовање у смислу чл. 140 Закона о основама 
система 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 годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10.09.2005. године) и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи (“Сл. гл. РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18), 2. да посе-
дује психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, 3. да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, 4. да има држављанство 
Републике Србије, 5. да зна српски језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
приложи: 1. оверен препис или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању, 2. уверење 
о држављанству Републике Србије не старије од 6 
месеци (оригинал или оверена фотокопија), 3. извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија), 4. доказ о знању српског језика (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на 
српском језику), 5. доказ о неосуђиваноси за кривич-
на дела из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (оригинал или ове-
рена фотокопија не страије од 6 месеци). Кандидати 
попуњавају пријавни формулар доступан на званичној 
инетрнет страници Министарства просвете,  науке и 
технолошког развоја и са одштампаним формуларом 
достављају горе наведену документацију. Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима кандидат је дужан 
да прибави пре закључења уговора о раду. Кандидати 
чије су пријаве благовремене, потпуне и испуњавају 
услове конкурса упућује се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју врши 
НСЗ применом стандардизованих поступака. Пријаве 
са потребном документацијим достављају се у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса на адресу 
Основне школе “Јован Јовановић Змај” Сурдулица, 
Дринске дивизије 6. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве на конкурс се неће узети у разматрање, као 
ни фотокопије документа која нису оверена од стране 
надлежног органа (јавног бележника, органа градске 
или општинске управе, суда). Ближа обавештења могу 
се добити у секретаријату школе од 9.00 до 13.00 часо-
ва, на телефон: 017/815-250.

Наука и образовање

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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ВРШАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА „МЛАДОСТ”
26300 Вршац, Омладински трг бб

тел. 013/830-721

Наставник ликовне културе и 
цртања, сликања, вајања

са 75% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана
УСЛОВИ: образовно-васпитни рад у школи се остварује 
на српском језику. Поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1) да има одговарајуће образовање у складу са 
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања и у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“ 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017 и 13/2018), односно да је стекао одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог степена 
(мастер акадамске 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) сту-
дије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; или 2) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године по пропису који 
је уређивао високо бразовање до 10. септембра 2005. 
године и да је: дипломирани сликар, академски сликар - 
ликовни педагог, академски графичар - ликовни педагог, 
академски вајар - ликовни педагог, дипломирани сликар 
- професор ликовне културе, дипломирани графичар - 
професор ликовне културе, дипломирани вајар - профе-
сор ликовне културе, дипломирани графички дизајнер - 
професор ликовне културе, дипломирани уметник нових 
ликовних медија - професор ликовне културе, дипломи-
рани уметник фотографије - професор ликовне културе, 
дипломирани сликар - професор, дипломирани вајар, 
дипломирани вајар - професор, дипломирани графички 
дизајнер, дипломирани архитекта унутрашње архитек-
туре, дипломирани сликар зидног сликарства, дипло-
мирани графичар, дипломирани графичар - професор, 
професор ликовних уметности, мастер ликовни умет-
ник (завршене основне академске студије из области 
ликовне уметности, односно примењене уметности и 
дизајна), мастер примењени уметник (завршене основне 
академске студије из области ликовне уметности, однос-
но примењене уметности и дизајна), мастер конзерватор 
и рестауратор (завршене основне академске студије из 
области ликовне уметности, односно примењене умет-
ности и дизајна), мастер дизајнер (завршене основне 
академске студије из области ликовне уметности, однос-
но примењене уметности и дизајна), лице са завршеним 
факултетом ликовних уметности, лице са завршеним 
факултетом примењених уметности, лице са завршеним 
факултетом примењених уметности и дизајна, дипломи-
рани костимограф; мастер професор предметне наставе 
(претходно завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет). Оба-
везно образовање лица из члана 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања је образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање 
по шест бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат 
који је у току студија положио испите из педагогије и пси-
хологије или је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу, сматра се да има образовање из горе наведе-
них дисциплина. Кандидат треба и: 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 

правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије, 5) да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства, просвете, 
науке и технолошког развоја и заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи у оригиналу 
или овереном препису/фотокопији следећу документа-
цију: 1) потписану биографију (CV); 2) извод из матичне 
књиге рођених; 3) уверење о држављанству, не старије 
од шест месеци; 4) диплому или уверење о стеченом одго-
варајућем образовању; 5) лица која имају звање мастер 
ликовни уметник, мастер примењени уметник, мастер 
конзерватор и рестауратор и мастер дизајнер у обавези су 
да доставе и уверење или диплому о претходно заврше-
ним основним академским студијама из области ликовне 
уметности, односно примењене уметности и дизајна; 
6) лица која имају звање мастер професор предметне 
наставе у обавези су да доставе и уверење или диплому 
о претходно завршеним студијама првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет; 7) 
доказ о поседовању образовања из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стеченом на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова издат од стране одговарајуће 
високошколске установе, односно уверење или други 
одговарајући документ о положеном испиту из педаго-
гије и психологије у току студија или доказ о положеном 
стручном испиту односно о положеном испиту за лиценцу, 
кандидат који нема образовање из тачке 7), обавезан је 
да га стекне у року од једне, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу; 8) уколико кандидат није стекао средње, више 
или високо образовање на српском језику у обавези је да 
достави доказ да је положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе; 9) доказ 
о неосуђиваности, не старији од шест месеци (уверење од 
МУП-а). Доказ о поседовању психичке, физичке и здравс-
твене способностима за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење) подноси изабрани кандидат по коначности 
одлуке о избору кандидата, а пре закључења уговора о 
раду. Конкурсна комисија коју именује директор утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос 
у року од осам дана од истека рока за пријем пријава и 
кандидате који су изабрани у ужи избор упућује у року од 
осам дана на претходну психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. О датуму провере психофизичких способности 
кандидати ће бити благовремено обавештени од стране 
школе. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос у року 
од осам дана од дана пријема резултата психолошке про-
цене способности за рад са децом и ученицима, обавља 
разговор са кандидатима са листе и доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови“ Националне службе за запошљавање. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Лице задужено за давање обавештења о кон-
курсу је Гордана Дамњановић, секретар школе, телефон: 
013/830-721. Пријаве на конкурс са пријавним формула-
ром и траженом документацијом могу се поднети лично 
или поштом на горенаведену адресу.

ЗАЈЕЧАР

ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ“
19376 Сумраковац

Стручни сарадник - педагог школе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, до 
повратка радника

УСЛОВИ: за радно место стручног сарадника - педагога 
школе кандидати треба да испуњавају следеће услове: 
да поседују одговарајуће образовање из чл. 140 Закона 
основама система образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др.закони и 10/2019): 

на студијама другог степена (мастер акдемске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из научне, односно 
стучне области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета, студије другог степена из области педа-
гошких наука, или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трандисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области, или области педагошких наука; на 
основним студијама у трајању од четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; степен и врста образо-
вања морају бити у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017 и 13/2018). Кандидат мора да поседује образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечених на високошколској установи у току 
студија, или након дипломирања, од најмање 30 бодо-
ва и 6 бодова праксе у установи у складу са Европским 
системом преноса бодова, или да је у току трајања сту-
дија положио испите из педагогије и психологије, или је 
положио стручни испит, односно испит за лиценцу; да 
поседују психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривично дело из чл. 139, ст. 
1, т. 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др.
закони и 10/2019), да поседују држављанство Републи-
ке Србије, да знају језик на коме се остварује обра-
зовно васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја. За радно 
место стручног сарадника - педагога школе кандидат 
доставља: CV, краћа животна и радна биографија, ове-
рени препис/фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању, оверени препис/фотокопију потврде, уверења 
или друге исправе, факултета о положеним испитима 
из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на (за кандидате који су високо образовање стекли по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005. године), оверени препис/фотокопију 
уверења, сертификата, потврде, или друге исправе 
високошколске установе да је кандидат положио испит 
из српског језика (за кандидате који образовање нису 
стекли на српском језику), оверени препис/фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству РС (не 
старије од 6 месеци), уверење из казнене евиденције 
да лице није осуђивано (уверење МУП-а), уверење из 
основног и вишег суда да против кандидата није покре-
нут кривични поступак за кривична дела за која је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, или родоскрвнуће, при-
мање и давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, правог саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, а из које није у складу са законом утврђе-
но дискриминаторско понашање. Доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима доставља се пре закључивања 
уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. У току 
трајања поступка одлучивања о избору стручног сарад-
ника - педагога конкурсна комисија, коју именује дирек-
тор школе врши ужи избор кандидата који се у року од 
осам дана, од дана истека рока за подношење пријава, 
упућују на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши Национална служба за 
запошљавање, о чему ће кандидати бити благовремено 
обавештени. Конкурсна комисија сачињава листу кан-
дидата који испуњавају услове за пријем у радни однос 
у року од 8 дана од дана пријема резултата психолош-
ке процене способности за рад са децом и 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 кандида-
тима. Потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом кандидати достављају на 
адресу школе ОШ “Ђура Јакшић”, 19376 Сумраковац, са 
назнаком “За конкурс”. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити на број: 030/466-215 и 030/466-317 или 
на мејл школе ossumrakovac@ptt.rs.

Наука и образовање
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ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ШОСО “ЈЕЛЕНА МАЈСТОРОВИЋ”

19000 Зајечар, Тимочке буне 14

Оглас објављен у публикацији “Послови” 
05.12.2018. године, поништава се у целости.

ШОСО “ЈЕЛЕНА МАЈСТОРОВИЋ”
19000 Зајечар, Тимочке буне 14

Наставник математике
на одређено време ради замене 

запосленог до повратка са функције 
директора у првом мандату, са 22% 

радног времена

Наставник српског језика и 
књижевности

на одређено време ради замене 
запосленог до повратка са функције 

директора у првом мандату, са 27,5% 
радног времена

Наставник историје
на одређено време ради замене 

запосленог до повратка са функције 
директора у првом мандату, са 5% 

радног времена

Наставник географије
на одређено време ради замене 

запосленог до повратка са функције 
директора у првом мандату, са 5% 

радног времена

Наставник биологије
на одређено време ради замене 

запосленог до повратка са функције 
директора у првом мандату, са 10% 

радног времена

Наставник музичке културе
на одређено време ради замене 

запосленог до повратка са функције 
директора у првом мандату, са 25% 

радног времена

УСЛОВИ: 1) услови за заснивање радног односа из чл. 
24 Закона о раду („Сл. гл. РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13 и 75/14), кандидат треба да испуњава услове у 
складу са чл. 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
и др. и 10/2019) и да поседује стечено образовање у 
складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и васпитача у основној 
школи за ученике са сметњама у развоју и инвалиди-
тетом („Сл. гл. РС - Просветни гласник“, бр. 17/2018), 
односно Правилником о врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17 и 13/18 и10/2019), предвиђеном за 
наставника математике, српског језика и књижевности, 
музичке културе, географије, биологије и историје, 2) 
високо образовање према Закону о основама система 
образовања и васпитања: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне односно стручне областри или области 
педагошких наука; на основним студијама, на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, обавезно образовање лица из 
члана 140 закона је образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. Образовање из психолош-

ких, педагошких и методичких дисциплина је наставник 
обавезан да стекне у року од једне, а највише две годи-
не од дана пријема у радни однос, као услов за пола-
гање испита за лиценцу. Сматра се да настаник који је 
у току студија положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу има ово образовање (чл. 142 Закона), да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидат попуња-
ва пријавни формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, а потребну документацију 
заједно са одштампаним формуларом доставља школи. 
Уз пријемни формулар кандидати достављају следећу 
документацију: биографију кандидата, оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању (уколико је канди-
дат завршио образовање по прописима које важе после 
10. септембра 2005. године доставља оверену фотоко-
пију дипломе са основних студија и оверену фотокопију 
дипломе са мастер студија) уверење од држављансту 
Републике Србије, уверење о неосуђиваности. Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. Доказ 
о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад у школи се доставља само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику. Кандидати коју 
уђу у ужи избор, у року од осам дана се упућују на пси-
холошку процену способности за рад са децом и учени-
цима који врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. Пријаве 
са доказима о испуњавању услова се достављају лично 
или се шаљу на адресу школе: ШОСО „Јелена Мајсторо-
вић”, Тимочке буне 14, 19000 Зајечар, у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе, радним даном од 9.00 до 11.00 
часова, путем телефона: 019/429-744.

ЗРЕЊАНИН

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО ЋОПИЋ”

23261 Лукићево, Бранка Радичевића 8
тел. 023/875-017

Наставник немачког језика
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, до 
повратка запосленог, са 44% радног 

времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службе-
ни гласник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 
13/17 - одлука УС), кандидат треба да испуњава и усло-
ве утврђене у чл. 139, 140, 142 и 144 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (даље: Закон) и 
у члану 2 став 2-6 Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи а то су: 1) да има одговарајуће образовање и то: 
А) високо образовање на студијама 2. степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука (мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета); или 

Б) високо образовање на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Сма-
тра се да наставник, васпитач и стручни сарадник који 
је у току студија положио испите из педагогије и пси-
хологије или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу, има образовање из члана 142 став 1 Зако-
на. Послове наставника, васпитача и стручног сарад-
ника може да обавља лице које има дозволу за рад 
(лиценцу). Без лиценце послове наставника, васпитача 
и стручног сарадника може да обавља: 1. приправник 
(најдуже 2 године од дана заснивања радног односа 
у установи); 2. лице које испуњава услове за настав-
ника, васпитача и стручног сарадника са радним ста-
жом стеченим ван установе, под условима и на начин 
утврђеним за приправнике (најдуже 2 године од дана 
заснивања радног односа у установи); 3. лице које је 
засновало радни однос на одређено време ради замене 
одсутног запосленог (најдуже 2 године од дана засни-
вања радног односа у установи); 4. сарадник у предш-
колској установи (ако има образовање из члана 142 
Закона); 5. педагошки и андрагошки асистент и помоћ-
ни наставник. Наставу и друге облике образовно-вас-
питног рада у предметној настави из страног језика као 
обавезног предмета у првом циклусу основног образо-
вања и васпитања могу да изводе лица, и то: 1) профе-
сор одговарајућег страног језика, 2) професор разредне 
наставе, 3) дипломирани филолог, односно професор 
језика и књижевности, 4) дипломирани школски педа-
гог или школски психолог, 5) дипломирани педагог или 
дипломирани психолог, тачке 6)-8) (брисане), 9) лице 
које испуњава услове за наставника предметне наста-
ве у основној школи, а које је на основним студијама 
положило испите из педагошке психологије или педа-
гогије и психологије, као и методике наставе, 10) про-
фесор, односно дипломирани филолог за немачки језик 
и књижевност, 11) мастер филолог (студијски програм 
или главни предмет/профил немачки језик), 12) мастер 
професор језика и књижевности (студијски програм 
или главни предмет/профил немачки језик). Предност 
за извођење наставе из страног језика у првом циклусу 
основног образовања и васпитања из става 2 овог чла-
на имају мастер професор језика и књижевности (одго-
варајући студијски програм или главни предмет/про-
фил), односно мастер филолог (одговарајући студијски 
програм или главни предмет/профил), односно про-
фесор, односно мастер учитељ, односно дипломирани 
учитељ-мастер, односно професор разредне наставе, 
мастер професор или професор у предметној настави 
и наставник у предеметној настави са положеним испи-
том Б2. Кандидат треба и: 2) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик (језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, кандидат је дужан 
да обавезно достави: доказ о одговарајућем високом 
образовању: А) оверена фотокопија дипломе/уве-
рења траженог степена и врсте образовања, Б) доказ 
о образовању из педагошких, психолошких и методич-
ких дисциплина (оверена фотокопија доказа који изда 
високошколска установа); уверење о држављанству 
- оригинал или оверена фотокопија; извод из матич-
не књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија; 
доказ да није осуђиван (за горенаведена дела у тачки 
3) који није старији од 6 месеци - оригинал или оверена 
фотокопија; доказ да је стекао образовање на српском 
језику или је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе (диплома/
уверење издато на српском језику која се приложи као 
доказ под тачком 1 сматра се доказом о знању српског 
језика под тачком 5); лекарско уверење ( оригинал или 
оверену фотокопију) доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Услови тражени овим кон-
курсом доказују се приликом пријема у радни однос 
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и проверавају се у току рада. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи. Комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у рад-
ни однос из члана 139 Закона, у року од осам дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су 
изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступа-
ка. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 
осам дана од дана пријема резултата психолошке про-
цене способности за рад са децом и ученицима. Кон-
курсна комисија обавља разговор са кандидатима са 
листе и доноси решење о избору кандидата у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са кандидати-
ма. Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања огласа за наставника немачког 
језика. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком „За 
конкурс”. У обзир ће се узети само благовремене и пот-
пуне пријаве. За све додатне информације обратити се 
директору школе на телефон: 023/875-017.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
23253 Конак, Маршала Тита 14

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у погледу 
образовања прописане чланом 139 и чланом 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“ бр. 88/17, 10/19) односно да има 
одговарајуће звање за наставника или стручног сарад-
ника за рад у школи и то: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије, и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета, студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука. Лице мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета, 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад; држављан-
ство Републике Србије; дозвола за рад наставника или 
стручног сарадника; положен испит за директора; нај-
мање осам година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад; неосуђиваност правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за кандидата није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање. 

ОСТАЛО: Уз пријаву са кратком биографијом, канди-
дат подноси: биографију са кретањем у служби, адре-
сом становања, бројем телефона, адресом електрон-
ске поште; оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту (лиценца); потврду о радном 
искуству у области образовања и васпитања; доказ 
о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног 
понашања; уверење о неосуђиваности из казнене 
евиденције Министарства надлежног за унутрашње 
послове; доказ да се против њега не води кривични 
поступак; извод из матичне књиге рођених (венча-
них за жене); уверење о држављанству; доказ да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; лекарско уверење; оверену 

фотокопију лиценце за директора уколико је поседује; 
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора шко-
ле у оцени спољашњег вредновања за кандидате који 
су претходно обављали дужност директора. Доказ о 
неосуђиваности прибавља установа службеним путем. 
Пријава са документацијом се подноси у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса, на следећу адре-
су: ОШ „Вук Караџић”, 23253 Конак, Маршала Тита 14. 
Информације на телефон: 023/3856-006.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“

23000 Зрењанин, Ђурђа Смедеревца 78
тел. 023/548-820

Наставник разредне наставе
у продуженом боравку, на одређено 

време ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних 
чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - ОУС и 113/17), 
треба да испуњава и посебне услове прописане чл. 139, 
140 и 142 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закон и 
10/19), посебне услове из члана 2 став 1 Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 2/17, 3/17 и 
13/18), као и посебне услове из Правилника о органи-
зацији и систематизацији послова ОШ „Жарко Зрења-
нин“ из Зрењанина, односно: 1) да има одговарајуће 
образовање, односно да је: професор разредне наста-
ве; професор педагогије са претходно завршеном педа-
гошком академијом или учитељском школом; професор 
разредне наставе и енглеског језика за основну школу; 
мастер учитељ; дипломирани учитељ - мастер; про-
фесор разредне наставе и ликовне културе за основ-
ну школу; 2) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 
5) да зна српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати су у обавези да попуне пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, да га 
одштампају и доставе установи заједно са потребном 
документацијом. Уз пријавни формулар, кандидати тре-
ба да доставе: краћу биографију; диплому о траженој 
врсти и степену стручне спреме - оверена фотокопија; 
доказ о положеним испитима из педагогије и психоло-
гије (уверење факултета или копија индекса или доказ 
о положеном стручном испиту-испиту за лиценцу) - 
оригинал или оверена фотокопија; уверење издато од 
надлежне полицијске управе о казненој евиденцији за 
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о 
основама система образовања и васпитања (не ста-
рије од шест месеци), оригинал или оверена фотоко-
пија; уверење о држављанству РС, не старије од 6 
месеци, оригинал или оверена фотокопија; извод из 
МК рођених, обична копија; доказ о познавању српс-
ког језика (за кандидате који образовање нису стекли 
на српском језику). Доказ о испуњености услова из 
тачке 2 прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Рок за подношење пријава са потребним доказима о 
испуњавању услова конкурса је 8 дана, рачунајући од 
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Неуредне, непотпуне и неблаговремено достављене 
пријаве на конкурс неће бити разматране. Пријаве на 
конкурс доставити на адресу: ОШ „Жарко Зрењанин“, 
23000 Зрењанин, Ђурђа Смедеревца 78, са назнаком 
„За конкурс - наставник разредне наставе у продуженом 
боравку“. Сва потребна обавештења можете добити од 
секретара школе, лично или на телефон: 023/548-820.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“

23000 Зрењанин, Стражиловска бб
тел. 023/563-840

Наставник хемије
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
са 30% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службе-
ни гласник РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 
13/17 - одлука УС), кандидат треба да испуњава и услове 
утврђене у чл. 139, 140, 142 и 144 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (даље: Закон) и у члану 3 
став 1 тачка 3 подтачка 1 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи, а то су: 1) да има одговарајуће образовање и то: 
А) високо образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) студије дру-
гог степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије 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 одгова-
рајући предмет, односно групу предмета); или Б) високо 
образовање на основним студијама у трајању од најмање 
4 године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Изузетно: настав-
ник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим 
високим образовањем на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и специјалистич-
ке струковне студије), студијама у трајању  од 3 године 
или вишим образовањем. Наставник, васпитач и стручни 
сарадник мора имати образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова  из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова (члан 142 став 1 Закона). Ово обра-
зовање наставник, васпитач и стручни сарадник је оба-
везан да стекне у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за полагање испи-
та за лиценцу. Сматра се да наставник, васпитач и струч-
ни сарадник који је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу има образовање из члана 142 
став 1 Закона. Послове наставника, васпитача и стручног 
сарадника може да обавља лице које има дозволу за рад 
(лиценцу). Без лиценце послове наставника, васпитача и 
стручног сарадника може да обавља: 1. приправник (нај-
дуже 2 године од дана заснивања радног односа у уста-
нови), 2. лице које испуњава услове за наставника, вас-
питача и стручног сарадника са радним стажом стеченим 
ван установе, под условима и на начин утврђеним за при-
правнике (најдуже 2 године од дана заснивања радног 
односа у установи), 3. лице које је засновало радни однос 
на одређено време ради замене одсутног запосленог 
(најдуже 2 године од дана заснивања радног односа у 
установи), 4. сарадник у предшколској установи (ако има 
образовање из члана 142 Закона), 5. педагошки и андра-
гошки асистент и помоћни наставник. Потребна стручна 
спрема је: дипломирани хемичар, професор хемије, про-
фесор хемије и физике, професор хемије и биологије, 
дипломирани хемичар опште хемије, дипломирани хеми-
чар за истраживање и развој, дипломирани физикохеми-
чар, дипломирани хемичар-смер хемијско инжењерство, 
професор биологије и хемије, професор физике и хемије 
за основну школу, дипломирани професор биологије и 
хемије, дипломирани хемичар-професор хемије, дипло-
мирани професор хемије - мастер, професор физике 
- хемије, професор географије - хемије, професор био-
логије - хемије, дипломирани професор физике - хемије, 
мастер; дипломирани професор биологије - хемије, мас-
тер; дипломирани педагог за физику и хемију; дипломи-
рани физичар - професор физике и хемије за основну 
школу - мастер; дипломирани хемичар - мастер, мастер 
професор хемије; мастер хемичар; мастер професор 
физике и хемијем; мастер професор биологике и хемије; 
мастер физикохемичар. Лица која су стекла академско 
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звање мастер морају имати претходно завршене основне 
студије хемије. Кандидат треба и: 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да 
обавезно достави: пријавни формулар; доказ о одгова-
рајућем високом образовању: А) оверена фотокопија 
дипломе/уверења траженог степена и врсте образовања, 
Б) доказ о образовању из педагошких, психолошких и 
методичких дисциплина (оверена фотокопија доказа 
који изда високошколска установа или оверена фотоко-
пија уверења о положеном стручном испиту/испиту за 
лиценцу- за оне кандидате који то поседују); уверење 
о држављанству - оригинал или оверена фотокопија; 
извод из матичне књиге рођених - оригинал или овере-
на фотокопија; доказ да није осуђиван (за горе наведена 
дела у тачки 3) који није старији од 6 месеци - оригинал 
или оверена фотокопија; доказ да је стекао образовање 
на српском језику или је положио испит из српског јези-
ка по програму одговарајуће високошколске установе 
(диплома/уверење издато на српском језику која се при-
ложи као доказ под тачком 2 сматра се доказом о знању 
српског језика под тачком 6); лекарско уверење да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (оригинал или оверену фотокопију) 
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Услови тражени овим конкурсом доказују се прили-
ком пријема у радни однос и проверавају се у току рада. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају уста-
нови. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос из члана 139 Закона, у року од осам 
дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати 
који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. Кон-
курсна комисија сачињава листу кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос у року од осам дана 
од дана пријема резултата психолошке процене способ-
ности за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе и доноси 
решење о избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Рок за подношење 
пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа 
за наставника разредне наставе у продуженом боравку у 
публикацији „Послови”. Пријаве слати на адресу школе: 
Стражиловска бб, 23000 Зрењанин, са назнаком „За кон-
курс”. У обзир ће се узети само благовремене и потпуне 
пријаве. За све додатне информације обратити се секре-
тару школе на телефон: 023/563-840. 

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
23000 Зрењанин, Новосадска 2а

тел. 023/533-270

Референт за правне, кадровске 
и административне послове - 

административни радник
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
са 43,2% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова прописаних 
чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник 
РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење), 
треба да испуњава и посебне услове прописане чла-
ном 139 Закона о основама система образовања и 

васпитања односно да: 1) има одговарајуће образо-
вање: у складу са Правилником о организацији и сис-
тематизацији послова у Медицинској школи у Зрења-
нину: средње образовање, IV степен стручне спреме, 
стечено након завршене гимназије или средње стру-
чне школе; 2) има психичку, физичку и здравствену 
способност  за рад са децом и ученицима; 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 
5) зна српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад; 6) поседује знање рада на рачу-
нару.

ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: попуњен пријав-
ни формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (http://www.mpn.gov.rs); оригинал или оверену 
фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти и  сте-
пену стручне спреме; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије; доказ о 
испуњавању услове из члана 139 став 1 тачка 5) Закона 
о основама система образовања и васпитања односно 
да је лице стекло средње, више или високо образовање 
на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад 
или је положило испит из тог језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе (оригинал или оверена 
фотокопија) - српски језик; оригинал или оверена фото-
копија уверења (извода из казнене евиденције) Минис-
тарства унутрашњих послова којим кандидат доказује 
да није осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Доказ о испуњености услова у погледу знања рада на 
рачунару: приликом обављања разговора извршиће се 
и провера поседовања знања рада на рачунару. Про-
вера поседовања знања рада на рачунару обавља се 
практичним радом на рачунару а задатке које кандида-
ти треба да испуне комисија утврђује јединствено за све 
кандидате пре почетка обављања разговора. Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима доставља само изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава 
са потребним доказима о испуњавању услова конкур-
са је 8 дана, рачунајући од дана објављивања текста 
конкурса у огласним новинама Националне службе за 
запошљавање „Послови”. Непотпуне и неблаговремено 
достављене пријаве на конкурс неће бити разматране. 
Пријаве се шаљу поштом или предају лично на адресу: 
Медицинска школа, 23000 Зрењанин, Новосадска 2а, 
са назнаком „За конкурс”. Сва потребна обавештења 
можете добити од секретара школе, лично или телефо-
ном на број 023/533-270.

Техничар одржавања 
информационих система 
и технологија - радник на 

одржавању рачунарске опреме
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
са 26,8% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних 
чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник 
РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење), 
треба да испуњава и посебне услове прописане чла-
ном 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања односно да: 1) има одговарајуће образовање: 
у складу са Правилником о организацији и система-
тизацији послова у Медицинској школи у Зрењанину: 
средње образовање, IV степен стручне спреме, сте-
чено након завршене гимназије или средње стручне 
школе; 2) има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 

породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 
5) зна српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: попуњен пријав-
ни формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (http://www.mpn.gov.rs); оригинал или оверену 
фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти и сте-
пену стручне спреме; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије; доказ о 
испуњавању услове из члана 139 став 1 тачка 5) Закона 
о основама система образовања и васпитања односно 
да је лице стекло средње, више или високо образовање 
на језику на коме се остварује образовно-васпитни 
рад или је положило испит из тог језика по програму 
одговарајуће високошколске установе (оригинал или 
оверена фотокопија) - српски језик; оригинал или ове-
рена фотокопија уверења (извода из казнене евиден-
ције) Министарства унутрашњих послова којим канди-
дат доказује да није осуђиван у складу са чланом 139 
став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања 
и васпитања. Доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са ученицима доставља само 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Рок за подношење пријава са потребним доказима о 
испуњавању услова конкурса је 8 дана, рачунајући од 
дана објављивања конкурса у публикацији Национал-
не службе за запошљавање „Послови”. Непотпуне и 
неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће 
бити разматране. Пријаве се шаљу поштом или предају 
лично на адресу: Медицинска школа, 23000 Зрењанин, 
Новосадска 2а, са назнаком „За конкурс”. Сва потребна 
обавештења можете добити од секретара школе, лично 
или  телефоном на број 023/533-270.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
23000 Зрењанин, Новосадска 2

тел. 023/533-270

Наставник предметне наставе - 
наставник акушерства са негом

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана,

 са 27,14% радног времена
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних 
чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - 
одлука УС, 113/2017 и 95/18 - аутентично тумачење), 
треба да испуњава и посебне услове прописане чла-
ном 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања односно да: 1. има одговарајуће образовање: 
у складу са чланом 140 Закона о основама система 
образовања које је стекло, а) на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и то: студије 
другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета и 
студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; б) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. У складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада Здравство и социјална 
заштита („Службени гласник РС - Просветни гласник”, 
број 21/15, 11/16 и 13/18): виша медицинска сестра - 
техничар; виша медицинска сестра; виша струковна 
медицинска сестра; организатор здравствене неге; 
виша гинеколошко-акушерска сестра; специјалиста 
струковна медицинска сестра; специјалиста струковна 
медицинска сестра бабица; дипломирана медицинска 

Наука и образовање
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сестра; мастер медицинска сестра; виша медицинска 
сестра општег смера; виша медицинска сестра интер-
нистичког смера; виша медицинска сестра хирурш-
ког смера; виши медицински техничар; дипломирани 
организатор здравствене неге; дипломирани органи-
затор здравствене неге - мастер; мастер организатор 
здравствене неге. Лице треба да има претходно сте-
чено средње образовање у подручју рада Здравство 
и социјална заштита за образовни профил гинеко-
лошко-акушерска сестра. Кандидат треба и да: 2. има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 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 кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе 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 дискриминаторно 
понашање; 4. има држављанство Републике Србије; 5. 
зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: попуњен 
пријавни формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја (http://www.mpn.gov.rs); оригинал или 
оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженој 
врсти и степену стручне спреме; оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о претходно стеченом средњем 
образовању у подручју рада Здравство и социјална 
заштита за образовни профил гинеколошко-акушер-
ска сестра; оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству Републике Србије; доказ о испуња-
вању услове из члана 139 став 1 тачка 5) Закона о 
основама система образовања и васпитања односно 
да је лице стекло средње, више или високо образо-
вање на језику на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад или је положило испит из тог језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе (оригинал 
или оверена фотокопија) - српски језик; оригинал 
или оверену фотокопију уверења (извода из казнене 
евиденције) Министарства унутрашњих послова којим 
кандидат доказује да није осуђиван у складу са чла-
ном 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања; доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са ученицима дос-
тавља само изабрани кандидат пре закључења угово-
ра о раду. Рок за подношење пријава са потребним 
доказима о испуњавању услова конкурса је 8 дана, 
рачунајући од дана објављивања текста конкурса у 
публикацији Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремено достављене 
пријаве на конкурс неће бити разматране. Пријаве се 
шаљу поштом или предају лично на адресу: Медицин-
ска школа, 23000 Зрењанин, Новосадска 2, са назна-
ком „За конкурс”. Сва потребна обавештења можете 
добити од секретара школе, лично или телефоном на 
број: 023/533-270.

Наставник предметне наставе - 
наставник гинекологије са негом

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана,

 са 15% радног времена
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пропи-
саних чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник 
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/18 - аутентич-
но тумачење), треба да испуњава и посебне услове 
прописане чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања односно да: 1. има одгова-
рајуће образовање: у складу са чланом 140 Закона 
о основама система образовања које је стекло а) на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета и студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 

степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педагош-
ких наука; б) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. У 
складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у стручним школама у подручју рада здравство и 
социјална заштита („Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, број 21/15, 11/16 и 13/18): виша медицинска 
сестра - техничар; виша медицинска сестра; струков-
на медицинска сестра; организатор здравствене неге; 
виша гинеколошко-акушерска сестра; специјалиста 
струковна медицинска сестра; специјалиста струковна 
медицинска сестра бабица; дипломирана медицинска 
сестра; мастер медицинска сестра; виша медицинска 
сестра општег смера; виша медицинска сестра интер-
нистичког смера; виша медицинска сестра хирурш-
ког смера; виши медицински техничар; дипломирани 
организатор здравствене неге; дипломирани органи-
затор здравствене неге - мастер; мастер организатор 
здравствене неге. Лице треба да има претходно сте-
чено средње образовање у подручју рада Здравство 
и социјална заштита за образовни профил гинеко-
лошко-акушерска сестра. Кандидат треба и да: 2. 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 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 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 дискриминаторно 
понашање, 4. има држављанство Републике Србије; 5. 
зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: попуњен пријав-
ни формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (http://www.mpn.gov.rs); оригинал или оверену 
фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти и сте-
пену стручне спреме оригинал или оверена фотокопија 
дипломе о претходно стеченом средњем образовању у 
подручју рада Здравство и социјална заштита за обра-
зовни профил гинеколошко-акушерска сестра; ори-
гинал или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије; доказ о испуњавању услове из 
члана 139 став 1 тачка 5) Закона о основама система 
образовања и васпитања односно да је лице стекло 
средње, више или високо образовање на језику на коме 
се остварује образовно-васпитни рад или је положило 
испит из тог језика по програму одговарајуће високош-
колске установе (оригинал или оверена фотокопија) 
- српски језик; оригинал или оверена фотокопија уве-
рења (извода из казнене евиденције) Министарства 
унутрашњих послова којим кандидат доказује да није 
осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Зако-
на о основама система образовања и васпитања; доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима доставља само изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Рок за подношење 
пријава са потребним доказима о испуњавању ус ова 
конкурса је 8 дана, рачунајући од дана објављивања 
текста конкурса у публикацији Националне службе за 
запошљавање „Послови”. Непотпуне и неблаговремено 
достављене пријаве на конкурс неће бити разматране. 
Пријаве се шаљу поштом или предају лично на адре-
су: Медицинска школа, 23000 Зрењанин, Новосадска 
2, са назнаком „За конкурс”. Сва потребна обавештења 
можете добити од секретара школе, лично или телефо-
ном на број: 023/533-270.

Наставник предметне наставе - 
наставник инфектологије са негом

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, 

са 3,57% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних 
чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - 

одлука УС, 113/2017 и 95/18 - аутентично тумачење), 
треба да испуњава и посебне услове прописане чла-
ном 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања односно да: 1. има одговарајуће образовање: 
у складу са чланом 140 Закона о основама система 
образовања које је стекло, а) на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и то: студије 
другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета и 
студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; б) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада здравство и социјална 
заштита („Службени гласник РС - Просветни гласник”, 
број 21/15, 11/16 и 13/18): виша медицинска сестра - 
техничар; виша медицинска сестра; струковна меди-
цинска сестра; организатор здравствене неге; спе-
цијалиста струковна медицинска сестра; дипломирана 
медицинска сестра; мастер медицинска сестра; виша 
медицинска сестра општег смера; виша медицинска 
сестра интернистичког смера; виша медицинска сес-
тра хируршког смера; виши медицински техничар; 
дипломирани организатор здравствене неге; дипло-
мирани организатор здравствене неге - мастер; мас-
тер организатор здравствене неге. Лице треба да има 
претходно стечено средње образовање у подручју 
рада Здравство и социјална заштита. Кандидат треба 
и да: 2. има психичку, физичку и здравствену способ-
ност  за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. има држављанство Републике Србије; 5. 
зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: попуњен 
пријавни формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs); оригинал 
или оверену фотокопију дипломе (уверења) о тра-
женој врсти и степену стручне спреме; оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о претходно стеченом 
средњем образовању у подручју рада Здравство и 
социјална заштита; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије; доказ 
о испуњавању услове из члана 139 став 1 тачка 5) 
Закона о основама система образовања и васпитања 
односно да је лице стекло средње, више или високо 
образовање на језику на коме се остварује образов-
но-васпитни рад или је положило испит из тог јези-
ка по програму одговарајуће високошколске установе 
(оригинал или оверена фотокопија) - српски језик; 
оригинал или оверена фотокопија уверења (извода 
из казнене евиденције) Министарства унутрашњих 
послова којим кандидат доказује да није осуђиван у 
складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о осно-
вама система образовања и васпитања: доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима доставља само изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава 
са потребним доказима о испуњавању услова конкур-
са је 8 дана, рачунајући од дана објављивања текста 
конкурса у публикацији Националне службе за запо-
шљавање „Послови”. Непотпуне и неблаговремено 
достављене пријаве на конкурс неће бити разматране. 
Пријаве се шаљу поштом или предају лично на адре-
су: Медицинска школа, 23000 Зрењанин, Новосадска 
2, са назнаком „За конкурс”. Сва потребна обавештења 
можете добити од секретара школе, лично или теле-
фоном на број: 023/533-270.

Наука и образовање



Највећа понуда слободних 
послова на једном месту
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Још један сајам запошљавања у Београ-
ду привукао је велику пажњу посло-
даваца, који су понудили више од 700 
радних места, а ни интересовање 

тражилаца посла није изостало. Било је 
међу њима младих, али и искусних радника 
који су желели да у директном разговору са 
послодавцем добију прилику за посао. Сајам 
су организовали Општина Врачар, Филија-
ла за град Београд Националне службе за 
запошљавање и Привредна комора Србије.

Рекордан број послодаваца, њих 34 
представило се на трећем, пролећном сај-
му запошљавања на Врачару, а посетиоци 
су могли да конкуришу за чак 770 радних 
места. Било је посла за програмере, лека-
ре, медицинске сестре, менаџере, али и 
браваре, механичаре, столаре и вариоце. 
С обзиром на најразличитија радна места, 
овај сајам свакако је био добра прилика за 
многе који су у потрази за послом. 

Сајам је отворила Радмила Сарић, за-
меница председника Општине Врачар, која 
је истакла да је овај, сада већ традиционал-
ни сајам, место сусрета оних који траже 
посао и послодаваца који су у потрази за 
добрим радницима.

„У оквиру нашег акционог плана запо-
шљавања ово је једна од значајних мера 
коју спроводимо заједно са Националном 
службом и Привредном комором и та са-
радња даје одличне резултате, па је тако 
на прошлогодишњем сајму посао нашло 
230 људи“, рекла је Радмила Сарић.

Пожелевши срећу незапосленима у 
потрази за послом и компанијама за до-
брим радницима, заменик директора НСЗ 
Петар Јарић истакао је да се готово сваког 
месеца у Србији отвори нова фабрика, 
што је изазов за Националну службу да 
за нова радна места нађе одговарајуће и 
добре раднике. 

„Као и сваке године, тако је и ове пред 
нама заједнички задатак, а то је смањење 
незапослености. Један од начина су упра-
во сајмови запошљавања, који дају добре 
резултате. Да смо на добром путу по-
казују подаци да је данас стопа незапос-
лености у Београду око 10 одсто, а пре не-
колико година тај број био је дупло већи“, 
истакао је Јарић. 

„Ове године Филијала за град Бео-
град НСЗ определила је кроз јавне пози-
ве више од 320 милиона динара за помоћ 
у запошљавању, па позивам послодавце 
и незапослене да се информишу о свим 

програмима и мерама које спроводи-
мо, као и о слободним радним местима 
којих има све више, пре свега због добре 
сарадње са послодавцима“, рекао је ди-
ректор Филијале за град Београд НСЗ 
Добросав Марић.

Марко Мандић, из Привредне комо-
ре Србије, изразио је задовољство што је 
на сајму запошљавања на Врачару сваке 
године све више понуђених радних мес-
та и подсетио да је ПКС прошле године 
у Општини Врачар отворила шалтер за 
предузетнике.

Велику пажњу привукла је компа-
нија „Алда Роботикс“, која је у потрази за 
програмерима, а посетиоцима је понуди-
ла праву атракцију – робота са вештач-
ком интелигенцијом на чијем су дисплеју 
могле да се прочитају бројне информа-
ције о актуелном сајму. „Наши роботи 
могу да се крећу и да причају и потребни 
су нам добри програмери који ће нам по-
моћи у развоју посла, јер смо нов стартап 
на тржишту и надамо се да ћемо их наћи 
на овом сајму“, каже за „Послове“ Алек-
сандар Жигић, из „Алда Роботикса“. 

Национална служба за запошљавање 
имала је на сајму свој штанд, на којем су 
заинтересовани могли да сазнају све о 
актуелним програмима и мерама за под-
стицање запошљавања.

Сајам су заједно организовали Општи-
на Врачар, Филијала за град Београд На-
ционалне службе за запошљавање и Прив-
редна комора Србије.

РЕКОРДАН БРОЈ 
ПОНУЂЕНИХ ПОСЛОВА

Јелена Бајевић

Сајам запошљавања на Врачару
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   У разговору са већином послодаваца 
сазнајемо да им је при одабиру кадро-
ва веома важно да кандидат буде од-
говоран у послу, да се уклапа у концепт 
пословања компаније и да је спреман 
да ради у тиму. Послодавци сматрају 
да су сајмови запошљавања сјајан на-
чин да одаберу праве раднике, пре све-
га због великог броја кандидата међу 
којима се увек издвоје они који одгова-
рају за понуђено радно место.
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Немања Новаковић

Служба Гроцка београдске филијале НСЗ и Општина Гроц-
ка организовале су крајем марта четврти по реду сајам 
запошљавања у овој београдској општини, на којем 
је учествовало 20 послодаваца са понудом од око 200 

слободних послова.
Компаније које су се представиле на сајму махом су биле 

из Гроцке и околних насеља, а тражиле су да ангажују раднике 
различитих профила и степена квалификација: обућаре, мага-
ционере, продавце, возаче, електричаре и електротехничаре, 
стаклоресце, раднике у производњи, виљушкаристе, браваре, 
вариоце, столаре, тапетаре, фарбаре, комерцијалисте, металог-
лодаче, помоћне раднике, маркетинг менаџере...

Отварајући званично грочански сајам запошљавања, ди-
ректор београдске филијале НСЗ Добросав Марић је подсетио 
да је Национална служба недавно објавила јавне позиве и кон-
курсе за ову годину, те је позвао окупљене привреднике и не-
запослене суграђане да дођу у НСЗ и конкуришу за државне 
субвенције и олакшице при запошљавању, јер су, како је рекао, 

Национална служба, Град Београд и ресорно министарство 
определили преко 320 милиона динара за запошљавање Бео-
грађана у овој години.

- Сајмови запошљавања су једна од најефикаснијих мера у 
запошљавању, а Национална служба их партнерски организује 
заједно са локалним самоуправама, привредним коморама и 
другим организацијама. Више од трећине незапослених учес-
ника сајма успе да добије посао у року од шест месеци након 
одржаног сајма, што је јако добар показатељ - истакао је Марић 
и најавио наредне београдске сајмове запошљавања у општи-
нама Врачар и Обреновац.  

Председавајући Савета привредника Гроцке Ђуро Грубор, 
пожелео је својим колегама привредницима, учесницима сај-
ма, успешан дан у погледу проналажења најбољих радника за 
своје компаније, а незапослене суграђане позвао да конкуришу 
на више од 200 слободних радних места која им се нуде.

Председница Општине Гроцка Живадинка Аврамовић по-
ручила је суграђанима да је поносна због одржавања четвртог 
грочанског сајма запошљавања.    

- Гроцка спада у ред руралних градских општина, а на еви-
денцији наше општинске службе запошљавања баш и немамо 
довољан број радно способних незапослених лица. И код нас је, 
нажалост, као и у другим општинама у Србији, присутна поја-
ва одлива школованих младих људи ка иностранству. Стога 
морамо подржати овакве активности, попут сајмова запошља-
вања, јер мобилишу послодавце да изађу пред незапослене 
грађане са понудом радних места, пре свега млађим људима, 
али и оним старијима којима недостаје пар година стажа до 
пензије - истакла је председница Општине Гроцка.

Незапослени су на сајму били у прилици да успоставе ди-
ректан контакт са послодавцима, представе им се и предају своју 
радну биографију (CV). На штанду Националне службе незапос-
лени и послодавци могли су да се информишу о свим актуелним 
програмима НСЗ за подстицање запошљавања, а незапосленима 
је била пружена и помоћ у писању CV-а.

ДИРЕКТАН КОНТАКТ ОЛАКШАВА 
ИЗБОР РАДНИКА

Четврти сајам запошљавања у Гроцкој

     
МАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ 

   На крају фебруара ове године број незапослених лица на те-
риторији ГО Гроцка, регистрованих код Националне службе за 
запошљавање, износио је 2.889 (од чега 1.662 жене или 57,52%), 
што представља учешће од 3,75% у укупној незапослености на 
целој територији Београда. У односу на исти месец прошле годи-
не, број незапослених на овој општини је мањи за 6 процената.
За прва два месеца ове године, код послодаваца у Гроцкој за-
послило се укупно 137 незапослених лица, док се са евиденције 
незапослених у Гроцкој запослило укупно 148 лица, без обзира 
на место рада и седиште послодавца. У овом периоду посло-
давци са седиштем на територији општине Гроцка пријавили су 
потребу за запошљавањем укупно 77 радника.
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Н а недавно одржаном такмичењу за најбољу 
женску предузетничку идеју, који је орга-
низовала Скупштина града Београда у 
сарадњи са Канцеларијом за младе, тим 

Пољопривредне школе у Крњачи освојио је четврто 
место и вредну новчану награду.

Њихова предузетничка идеја је била прављење 
грилованог хлеба од брашна јујубе (кинеске урме) и 
за њу су добили 600.000 динара, па сa тим сред-
ствима намеравају да разраде свој пројекат. Пово-
дом овог успеха, Пољопривредну школу у Крњачи 
ових дана су посетили градски већник Драгомир 
Петронијевић и председник Oпштине Палилула 
Александар Јовичић и разговарали са ученицима.

„Ове младе предузетнице ће са својом школом 
подићи засад јујубе и наставити са развијањем 
тог пројекта. На тај начин су и подстаклe Град 
Београд да ове године крене са реализацијом 
канцеларија за предузетништво у свим средњим 
стручним школама. Циљ је да се ученици током 
школовања припреме за покретање бизниса, да 
се упознају са условима за подизање подстицај-
них средстава које обезбеђују Град Београд и Република Србија“, указао је Петронијевић. Он је подсетио да је Секретаријат за 
образовање истој школи донирао трактор. Позвао је и друге младе у Београду да не чекају посао, већ да узму ствар у своје руке, 
искористе субвенције Града и Републике и развијају посао у својој земљи. Петронијевић је напоменуо да је Секретаријат за прив-
реду ове године обезбедио субвенције у вредности од 300 милиона динара.

Председник Општине Палилула Александар Јовичић захвалио је Граду Београду на подршци младима и додао да је ова 
општина на располагању свим људима који желе да покрену свој бизнис и остану у својој земљи. Једна од награђених ученица, 
Јелица Станишић, истакла је да је заједно са својим колегиницама из одељења, Аном, Бранком и Јованом, основала ученичку ком-
панију „Астратим“ и на такмичењу освојила четврту награду са грилованим хлебом од брашна јујубе. Цео процес би се, како је пре-
цизирала, одвијао у школи уз ангажовање више смерова. Она је захвалила на подршци Граду Београду и Канцеларији за младе.

Директор Пољопривредне школе Драган Филиповић додао је да се предузетништво у школи негује у последњих десетак го-
дина, те да се деца мотивишу да развијају идеје.

У Школи за дизајн у Београду представљен је пројекат израде нових „Вибер“ стикера за презентацију Београда. Пројекат се 
реализује на иницијативу Скупштине града Београда и компаније „Вибер“. Како је на презентацији истакао члан Градског 
већа Драгомир Петронијевић, ученици ове школе израдиће нове „Вибер“ стикере са мотивима српске престонице, а Град 
ће донирати потребну опрему за реализацију овог пројекта.

„Дајемо шансу ђацима дизајнерске школе да изразе своју креативност, јер Београд има 17 општина и свака од њих има неку 
своју специфичност. Тако младима пружамо могућност да раде за свој град, а пројекат подразумева доласке стручњака из ’Ви-

бера’ који се баве стикерима, што отвара прилику 
да се најбољи међу ученицима касније и запосле. 
Награда за тај труд ићи ће преко Секретаријата за 
образовање и дечју заштиту и износиће 500.000 
динара, а биће употребљена за набавку додатне 
школске опреме. Ђаци ове школе аутори су и ло-
гоа Канцеларије за младе општине Савски венац 
и мислим да ће и овог пута направити добра гра-
фичка решења“, рекао је Петронијевић. Он је додао 
да је овај пројекат најава „Академије предузет-
ништва”, која ће кроз канцеларије за предузет-
ништво, које ће бити оформљене у свим средњим 
стручним школама у Београду, створити директ-
ну комуникацију са будућим предузетницима.

Директорка Школе за дизајн Весна Прцовић 
подсетила је да је овај пројекат наставак сарадње са 
Градом Београдом и Секретаријатом за образовање 
и дечју заштиту. Она је оценила да су овакви пројекти 
за ученике веома драгоцени, јер им омогућавају да 
стекну и потребно искуство које им може помоћи да 
се по завршетку школе лакше прикључе професио-
налним тимовима за дизајн.  

ПОДРШКА ЂАЧКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ

МЛАДИ ДИЗАЈНЕРИ ИЗРАЂУЈУ СТИКЕРЕ

Извор: београд.рс 

С.Д., Извор: београд.рс
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„Наша фирма је млада, перспектив-
на, основана почетком новембра 2017. 
године, а имамо специфичне производе 
од војвођанских тартуфа, и то искључи-
во од њих, на шта смо посебно поносне, 
јер хоћемо да створимо домаћи бренд. У 
свету су познати италијански и хрватски, 
али ми покушавамо да подигнемо свест 
да су Војводина и цела Србија поднебље 
богато тартуфима“, рекла нам је на по-
четку разговора за „Послове“ Новосађан-
ка Сања Мелкус, која је са суграђанком 
Виолетом Ивковић основала фирму 
„Труф труф“ (Truff truff), која се бави про-
изводњом намаза од тартуфа. 

„Упознале смо се пре седам-осам го-
дина на пробама хора Јеврејске општи-
не у Новом Саду. Из нашег дружења и 
пријатељства је проистекла и одлука 
да направимо фирму и свој бренд који 
сада полако подижемо. Иновативне смо 
у сваком погледу, јер све производе ис-
кључиво правимо само нас две, по соп-
ственим рецептурама. Имамо малу ра-
дионицу, коју смо опремиле захваљујући 
средствима добијеним у оквиру Енека 
програма ’Покрени се за посао’. Тако смо 
обезбедиле основну опрему, а сада ула-
зимо и у процес стандардизације по Ха-
сап систему. Са друге стране, иновативне 
смо и зато што имамо природне произво-
де, без вештачких додатака и појачивача 
укуса“, казују Сања и Виолета, којима је 
мотив да се одлуче за самостални бизнис 
било и незадовољство радним местима 
на којима су дотад радиле, јер није био 
у питању посао за који су се школовале.

Кад је већ било тако, Виолета, која је 
историчар и Сања, економиста, у једном 
тренутку су пресекле и рекле: „Можемо 
да радимо посао за који се нисмо образо-
вале, али ћемо радити за себе!“

„То је значило да ћемо се максимално 
посветити новом послу, али смо знале и да 
ће нам сваки напор бити лакши, јер нам 
је јасно да радимо за себе и своју породи-
цу“, кажу ове две предузетнице које су под 
својим брендом „Труф труф“ развиле по 
неколико сланих и слатких производа.

„Од сланих, ту су хумус намаз са 
тартуфима, леблебија са црним тарту-
фима, посне мазалице,... Све то иде јако 
лепо уз неку салату која се може додати. 
Имамо и слатке намазе који иду на слана 
јела, од крушке и од наранџе, који могу 
да се ставе на канапее, шунку, грилова-

но поврће, преко сирева или пилетине и 
меса од дивљачи. И ови слатки произво-
ди у себи садрже црне тартуфе, односно 
листиће тартуфа које имамо и као посе-
бан производ у маслинову уљу, затим 
природну арому тартуфа у маслиновом 
уљу и морску со са тартуфима. Произво-
димо и благо пикантну и љуту маринаду 
са тартуфима, што је најсличније неким 
нашим традиционалним укусима, јер 
садржи љуту паприку, што се посебно 
допада мушкарцима“, причају Сања и 
Виолета. 

Када је у питању пласман произво-
да, саговорнице „Послова“ кажу да су 
свесне да ће се морати више окренути 
дијаспори и иностраном тржишту, јер у 
нашој кухињи тартуфи готово да нису ни 

ЗАДОВОЉСТВО У СВАКОЈ ТЕГЛИЦИ
Предузетничка прича

Новосађанке Сања Мелкус и Виолета Ивковић пре непуних годину и по дана 
започеле су производњу намаза од војвођанских тартуфа. Освојиле су 

домаће потрошаче, а сада планирају да испитају инострана тржишта

     
ИТАЛИЈАНИМА ПРИЗНАЊА ЗА НАШЕ ТАРТУФЕ

   Тартуфа код нас највише има у шумама Фрушке горе, али и у појединим другим под-
ручјима Војводине и Србије.
   „Ми смо одлучиле да се искључиво базирамо на војвођански тартуф, да направимо 
бренд и да се у свету чује за њега. У свету тартуфа је већ неколико година јавна тајна да 
на аукцијама побеђују тартуфи из Војводине, али су увек представљени као тартуфи из 
Италије. Значи, тартуф је наш, а побеђује као италијански. Људи одавде су га продали 
као сировину, а други убиру признања и знатно већу зараду. Због тога Виолета и ја хоће-
мо да пробудимо свест код људи да правимо производе од тартуфа, а не да им тартуфе 
дајемо као сировину. Желимо да га ми упакујемо и да га продамо“, каже Сања Мелкус.

Када је у питању 
пласман производа, 

Сања и Виолета су свесне 
да ће се морати више 

окренути иностраном 
тржишту, јер у нашој 

кухињи тартуфи готово 
да нису ни коришћени, 
те је зато сада теже 

створити навику 
њиховог конзумирања
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коришћени, те је зато сада теже створити 
навику њиховог конзумирања.

„Нама наше баке нису говориле 
како се једу тартуфи, већ су нам дава-
ле лебац и маст, па сланину, кобасице, 
чварке... Тако смо нас две морале прак-
тично да кренемо у авантуру, без наро-
читог предзнања. Научиле смо доста 
тога о тартуфима, а онда дуго вежбале, 
припремале намазе које смо желеле да 
пласирамо, додавале, одузимале, неко би 
рекао играле се са укусима и тако дошле 
до наших рецептура. Морам истаћи да 
су наши производи врло благи, за неке 
љубитеље тартуфа чак и преблаги, али 
то је зато што су потпуно природни и 
без икаквих вештачких додатака“, каже 
Сања Мелкус. Она и Виолета очекују да 
ће од посла са којим су кренуле моћи да 
живе, па и више од тога.

„За сада све што зарадимо, пре свега 
од продаје на сајмовима хране и сличним 
манифестацијама, улажемо у посао и ст-
варно ’партизански’ крчимо стазу. Сад се 
појављују и други произвођачи, али ми се 
радујемо томе, зато што је наша жеља да 
војвођански тартуф као сировину зашти-
тимо и сачувамо, односно да је прерађује-
мо у разне производе и као такве пла-
сирамо ван граница наше земље“, кажу 
две вредне Новосађанке, које су тренутно 
у Србији успоставиле продају и у поје-
диним великим маркетима у Београду 

(Идеа - Лондон, Идеа - Дорћол...) и Новом 
Саду (Променада, Универекспорт), али и у 
већем броју продавница здраве хране.  

„Цена једне теглице, зависно од коли-
чине и врсте производа, креће се од 550 
до 850 динара. Сада смо и у поступку 
сертификације за органски производ. С 
обзиром да користимо домаће паприке и 
крушке, пробаћемо да за два-три произ-
вода стекнемо право на ознаку органик, с 
тим што би им то одмах подигло и цену“, 

истичу наше саговорнице, које би желеле 
да њихов бизнис расте, да што пре про-
шире капацитете своје радионице и за-
после и друге особе.

После машина које су раније добиле, 
планирају да конкуришу за нова средства 
како би направиле озбиљан погон. Што 
се тржишта тиче, верују да њихови про-
изводи могу бити интересантни за плас-
ман у Јапан, Кину, Москву, као и у Канаду 
и Америку. „Имале смо прве контакте са 
Канадом, па ћемо да видимо како ће то 
да прође“, напомиње Сања, додајући да 
нису покушавале да успоставе сарадњу 
са домаћим ресторанима, пре свега због 
благог укуса њихових производа са тар-
туфима, јер домаћи конзумент тартуфа, 
како кажу, тражи агресивнију арому. 

„Колико год био тежак и колико год 
сте у њему свих 24 часа дневно, приват-
ни посао има своје дражи“, наглашава 
Сања. „Радите са љубављу, та теглица је 
сто хиљада пута прошла кроз ваше руке 
и она је баш ваша, па сте понекад љути 
када нисте добро залепили етикету, али 
када је видите на полици све заборавите, 
обузме вас посебан осећај испуњености 
и задовољства. Бар је такав случај код 
мене“, истиче она. Славица Даниловић

     

     

     

ДВА ВЕРНА ПОМОЋНИКА
   Сања и Виолета тартуфе беру у шу-
мама Фрушке горе, а у томе имају два 
верна помоћника. „Имам два пса који 
проналазе тартуфе, то је италијан-
ска аутохтона раса лагото ромањоло. 
Када је сезона тартуфа идемо на свака 
три-четири дана да тражимо тартуфе, 
наравно, уз дозволу надлежног минис-
тарства да бисмо то могле да радимо. 
Засадили смо нешто мало и сопствених 
тартуфа, па сада чекамо да видимо да 
ли ћемо добити род и какав ће да буде“, 
рекла нам је Сања.

ПОВЕРЕЊЕ ПОТРОШАЧА
   „Хоћемо да нам потрошачи верују, да 
кад једном пробају производ и када им 
се свиди да знају да ће увек бити такав“, 
кажу Сања и Виолета, које можда због 
тога чувају и један чланак из „Њујорк 
тајмса“, који је изашао 2017. године и у 
коме се говори како поједине италијан-
ске компаније варају потрошаче. „На 
етикетама је писало да су производи 
од тартуфа, али је доказано да у њима 
уопште нема тартуфа, већ да је у питању 
нека вештачка арома... То је страшно! 
Када су наши производи у питању, нема 
лажи, нема преваре. Рецимо, у нашем 
намазу од наранџе или крушке јасно 
ћете, кад га узмете у кашичицу, увек ви-
дети тартуфе сечене на танке листиће. 
Ми гледамо да не производимо преми-
ум производе, него есктра премиум про-
изводе“, истичу наше саговорнице.

ФЕСТИВАЛ УКУСА
  Бренд „Труф труф“ редовно је присутан 
на манифестацијама на којима мали 
произвођачи промовишу своје произво-
де. Тако су се ових дана Сања и Виолета 
појавиле и на „Пролећном укус фесту“, 
који је одржан у Комбанк дворани у 
Београду. „За мале произвођаче плас-
ман је најосетљивији део пословања, 
зато морамо користити сваку прилику 
да се промовишемо и да упознамо по-
тенцијалне купце са нашом понудом. У 
тим непосредним контактима чујемо 
како утиске о нашим производима, тако 
и о ономе што би евентуално требало 
да мењамо, а може да се роди и идеја 
за неку нову рецептуру“, каже Виолета 
Ивковић. 

„Колико год био тежак 
и колико год сте у њему 

свих 24 часа дневно, 
приватни посао има 

своје дражи“, наглашава 
Сања
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УСПЕШНО ЗАВРШЕНЕ ОБУКЕ ЗА ОСИ У ПАНЧЕВУ

УРУЧЕНИ СЕРТИФИКАТИ 
ЗА ПОЛАЗНИКЕ ОБУКА 

ЗА ТРЖИШТЕ РАДА

САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА
 ТОП ЏОБ У БЕЛЕКСПО ЦЕНТРУ

У Панчеву је организована додела сертификата за полаз-
нике две успешно завршене обуке намењене особама са инвали-
дитетом, обука за административно-техничког секретара и 
основна информатичка обука ECDL. Свих 12 полазника успешно 
је положило завршни испит и стекло услов за добијање серти-
фиката. Обуке су реализоване у сарадњи са образовним цен-
трима „Свети Сава“ и „Академија“ из Чачка, док је подизвођач 
било Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошља-
вање особа са инвалидитетом „Iteccion“ д.о.о. из Панчева.  

Директор Филијале Панчево НСЗ Ђорђе Лукач је уручио 
сертификате полазницима обуке, пожелевши им срећу у при-
мени стеченог знања. „На наше велико задовољство, две по-
лазнице су се већ запослиле, а још двоје ће бити ангажовано 
преко јавних радова ове године, што ће им пружити могућ-
ност и да стекну искуство и да примене знање“, рекао је Лукач.

Настава за ECDL се одвијала у комбинацији теорије и 
праксе и обухватила је укупно 98 часова, у оквиру којих су 
полазници стекли основна информатичка знања. Реализова-
на је кроз четири модула: основе коришћења рачунара, основе коришћења интернета, обрада текста и табеларне калкулације.

Настава за административно-техничке секретаре је такође била мешовита и обухватила је 120 часова теорије и праксе. Ре-
ализована је кроз неколико области: обука кодекса понашања и етика на послу, законска регулатива која се односи на права и 
обавезе запослених, безбедност и здравље на раду, противпожарна заштита, обука за коришћење рачунара, коришћење интер-
нета и електронске поште.

У Панчеву су у децембру реализоване и обуке за геронтодомаћице, књиговође и кројаче и шиваче, које је похађало 15 особа, а сада креће 
нови круг обука, за текућу годину.

У Филијали Вршац НСЗ успешно су завршене обуке за тр-
жиште рада за 12 кандидата. Седморо полазника је похађало 
основну информатичку обуку за особе са инвалидитетом, у 
трајању од месец дана, а петоро завршило обуку за кувара у 
трајању од 4 месеца.

Током прошле године реализована је и обука за геронто-
домаћице, која је наишла на велико интересовање. Ове године 
у обуку за геронтодомаћице ће бити укључено 6 лица, а биће 
организоване и обуке за зидаре и фризере, у које ће бити укљу-
чено по 5 лица. Када су у питању обуке за особе са инвалиди-
тетом, у плану је основна информатичка обука.

Слободанка Божин, организаторка образовања одраслих, 
пожелела је полазницима успех у проналажењу посла. Такође, 
позвала је сва заинтересована лица да се јаве свом саветнику 
за запошљавање како би се пријавили за обуку коју желе да 
похађају. Обуке су добра прилика да се повећа ниво компетен-
ција, знања и додатних вештина незапослених.

“Белекспо плус” д.о.о. организује Десети сајам запошљавања 
ТОП ЏОБ, који ће се одржати 10. априла, од 11 до 18 часова и 
11. априла, од 10 до 17 часова, у Белекспо центру на Новом 
Београду, Шпанских бораца 74. 

Национална служба за запошљавање је дугогодишњи 
пријатељ сајма, па ће и ове године на штанду НСЗ сви заинте-
ресовани моћи да добију информације о програмима и услуга-
ма за незапослене и послодавце.

Пријатељ сајма је Телеком Србија, а присутне ће бити и ком-
паније: ИТ послови, Wiener Städtische, Adecco, JYSK, Wurth, Transcom, 
ИКЕА, Галеника, Apave Vertech, MILLENIALS HR, Арома, Native 
Camp, Послонаут, Хало огласи, Магна, Уникредит, KUHNE+NAGEL, 
KONE, Лако до посла и други. 

Први контакт са послодавцима је веома битан, па вас 
подсећамо да на сајам понесете више примерака своје радне 
биографије. CV треба да буде написан прегледно и да садржи 
неопходне информације о образовању и претходном радном 
искуству, као и вашу тачну имејл-адресу и број телефона.

Дођите на ТОП ЏОБ и пронађите посао! 

Сања Рабијац

Ивана Мучибабић

У Београду, 10. и 11. априла
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Неки од најпознатијих и најутицајнијих светских говорника, међу којима и чувени стручњак за лидерство Џон Максвел, подели-
ли су своје дугогодишње искуство и знање на IV Глобалном лидерском самиту који је одржан у хотелу “Crown Plaza” у Београду.

Присутни су имали прилику да буду део глобалног догађаја, који већ више од 20 година инспирише и охрабрује лидере 
широм света - Глобалног лидерског самита. Предавање је преко видео-конференције пратило преко 300 људи из различитих 
друштвених сфера. Могли су да чују које су најопасније препреке у свету бизниса, како треба да послује успешна фирма, како 
развити продуктивност.

Лидерство се не односи само на посао, већ на све друштвене сфере и на сваког човека, од доношења личних одлука, преко 
одлука у родитељству, школовању, све до пословног управљања, а све те сфере се међусобно неминовно преплићу. Тако су се 
на Глобалном лидерском самиту окупили људи најразличитијих профила, а сам догађај је био место стварања пријатељстава, 
рађања идеја и инспирација како да се буде бољи човек и лидер. 

„Не смемо заборавити да је, за разлику од многих игара у којима се трудимо да победимо, живот једна бесконачна игра у којој 
нема коначног исхода ни победника. Једини такмичар ког треба да победимо смо управо ми сами и сваког дана треба радити на 
себи да бисмо били бољи и допринели бољем свету“, речено је на самиту.

На овом јединственом догађају говорили су директори успешних компанија, саветници, писци, пословни стручњаци из об-
ласти бизнис и бренд дизајна, представници консултантских агенција и многи други.

Желите да развијате свој производ? Потребна су вам испитивања у лабораторији? Фонд за иновациону делатност објавио 
је јавни позив за доделу иновационих ваучера, који су намењени микро, малим и средњим предузећима која желе да користе ус-
луге академског сектора како би побољшала своје производе, процесе и услуге и тиме подигла ниво иновативности пословања и 
постала конкурентнија на тржишту.

Заинтересована микро, мала и средња предузећа ваучере чија вредност може износити до 800.000 хиљада динара могу да 
искористе за добијање услуга од јавних научноистраживачких организација, како би решила неки технички или технолошки 
проблем на који наилазе у свом пословању. Једном подносиоцу пријаве могу бити одобрена највише два иновациона ваучера, у 
максималном износу од 1.200.000 динара, а одобрени ваучери се морају искористити у року од шест месеци.

За иновациони ваучер заинтересована предузећа се могу пријавити преко портала Фонда за иновациону делатност, а тамо 
се може пронаћи и више информација о самом пројекту. 

До сада је додељено 220 иновационих ваучера за 180 малих и средњих предузећа.

Агенција за борбу против корупције објавила је наставак јавног позива за избор 165 посматрача изборних кампања и то 
за 36 координатора и 129 теренских посматрача у Београду и у 27 других градова широм Србије.

Јавни позив се поновно објављује ради постизања оптимума квантитета и квалитета посматрача, у циљу ефикасне контроле 
изборних кампања.

Услов за пријаву је да је особа пунолетни држављанин Републике Србије, са завршеном најмање средњом школом у трајању 
од четири године. 

Да бисте се пријавили на оглас потребно је попунити својеручно потписан образац пријаве посматрача (образац ПП), који 
је објављен на интернет презентацији Агенције за борбу против корупције и приложити: уверење о држављанству Републике 
Србије, извод из матичне књиге рођених, диплому или уверење о стеченој стручној спреми, кратку професионалну биографију 
и мотивационо писмо. 

За кандидате који поседују искуство у посматрању изборних кампања, уз пријаву треба доставити и документацију којом се 
то потврђује. Сва документација се подноси у оригиналу или овереној фотокопији.

Предност ће имати кандидати који могу бити ангажовани пуно радно време. 
Приликом избора посматрача водиће се рачуна о месту пребивалишта, односно боравишта посматрача, тако да сваки посма-

трач може обављати послове из свог делокруга у месту за које је одређен.
Пријављени кандидати биће интервјуисани, након чега ће се урадити  прелиминарна листа.
Кандидати који буду изабрани проћи ће обуку, током које ће их експерти Агенције обучавати о њиховим правима и обавеза-

ма као посматрача избора. Нарочита пажња у обуци изабраних кандидата биће посвећена едукацији о избегавању инцидената 
и конфликата током посматрања изборних процеса.

Са изабраним кандидатима закључиће се уговори о привременим и повременим пословима. 
За посматраче не могу бити ангажовани кандидати на изборима, нити лица ангажована у органима за спровођење избора.
За више информација посетите сајт Агенције за борбу против корупције: http://www.acas.rs.

Јелена Бајевић

Извор: србија.гов.рс

НОВИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР 
ПОСМАТРАЧА ИЗБОРНИХ КАМПАЊА

СВАКО ИМА УТИЦАЈ

РАЗВОЈ ПРОИЗВОДА И ЈАЧАЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ

Глобални лидерски самит

Агенција за борбу против корупције објавила

Стартапи, пријавите се за иновационе ваучере



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


