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ЗАЈЕДНО ПРОТИВ
СИВЕ ЕКОНОМИЈЕ

Почела је национална кампања и такмичење градова и општина 
„Шампиони безготовинског плаћања“, са циљем јачања свести грађана 
о предностима развоја безготовинског друштва и сузбијања сиве еконо-
мије. Безготовинско плаћање чини трансакције потпуно транспарентним, 
речено је на конференцији у Народној скупштини, као и да безготовинске 
трансакције за грађане и привреду значе ниже трошкове плаћања, већу 
ефикасност и безбедност, а држава добија транспарентније финансијске 
токове, прилику за боље убирање пореза и бржи економски развој, али и 
ниже трошкове, јер су израда и чување готовог новца скупи.

На скупу је истакнуто да су за развој безготовинског друштва 
кључни едукација и промоција предности нових технологија, јер према 
подацима Народне банке Србије, у нашој земљи има 6,1 милион корис-
ника картица, са нешто више од осам милиона картица у поседу, али је 
свака друга неактивна. 

Град Београд и Национална служба за запошљавање потписали 
су споразум о започињању реализације програма и мера активне по-
литике запошљавања за 2019. годину. Споразум се конкретно односи 
на спровођење три програма активне политике запошљавања. Први је 
програм самозапошљавања за укупно 60 незапослених лица, за шта су 
Град и НСЗ издвојили 12 милиона динара. Други програм се тиче за-
пошљавања 70 незапослених лица из теже запошљивих категорија на 
новоотвореним радним местима, за шта ће бити утрошено такође 12 
милиона динара. Трећи је програм стручне праксе за 20 незапослених 
суграђана, за шта је намењено 3.200.000 динара.

Споразуми о уређивању међусобних права и обавеза у реализа-
цији програма или мера активне политике запошљавања за ову годину 
потписани су и у Вршцу, између Филијале Вршац НСЗ, Града Вршца и 
општина Пландиште и Бела Црква. Мере активне политике запошља-
вања су: субвенција за самозапошљавање, стручна пракса и субвенције 
за отварање нових радних места. 

И у овом броју „Послова“ представљамо вам успешног послодав-
ца из Србије, који има дугогодишњу добру сарадњу са Националном 
службом за запошљавање. Читајте како је изгледао предузетнички пут 
Милке Ивановић из Чачка, која је пре 20 година покренула самосталну 
производњу у занатској радњи „Пластик“.

У Женеви се одржава 108. заседање Конференције Међународне ор-
ганизације рада (МОР), коју ће ове године обележити и прослава важног 
јубилеја - стогодишњице постојања МОР-а. Догађају присуствују свет-
ски државници који су се заложили за достојанство радника широм 
света. Делегација Републике Србије, предвођена премијерком Аном 
Брнабић, учествовала је на конференцији, а премијерка се обратила 
учесницима поруком да је 4. индустријска револуција прилика за Ср-
бију да сустигне развијени свет, а да су две кључне области у које мора-
мо да улажемо - образовање и креативност.
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Један од главних чинилаца будућег привредног развоја у на-
шој земљи јесте развој предузетништва. Многа незапос-
лена лица размишљајући о свом будућем професионалном 
раду планирају покретање сопственог бизниса. Свакако 

да пут од идеје до реализације није једноставан, али је уз адек-
ватну подршку лакше. Представљамо вам предузетницу из 
Чачка која је свој бизнис покренула пре више од 20 година. 

Предузетница Милка Ивановић није много размишљала о 
тешкоћама када је отворила самосталну занатску радњу „Плас-
тик“ у Чачку. Имала је јасну визију шта жели да ради и храбро 
покренула свој бизнис још 1996. године. Дефинисање пословне 
идеје, израда бизнис плана, провера оправданости пословне 
идеје, сагледавање предности и ризика предузетништва, теме 
су о којима је размишљала у ходу. 

„Тешкоће и проблеми су увек постојали, постоје и данас, 
али ако знате шта желите и који циљ имате, онда сте усмерени 
ка том циљу и увек проналазите начин да га остварите“, истиче 
наша саговорница.

У раду се увек труде да квалитет буде на првом месту. 
„Производимо кесе за паковање конфекцијских и прехрам-
бених производа, кесе са логом клијента, џакове за паковање 
веће количине производа и фолију. Имамо купце из различи-
тих делова земље, а квалитет наших производа нам је најбоља 
препорука“, прича нам Милка.

У радњи је данас запослено 12 радника, половина су жене, 
а неки радници су у фирми већ више од 14 година. Услови рада 
су добри, а већ при уласку у производни погон осећа се пријат-
на амосфера и тимски рад. „Без поверења нема успеха у тиму“, 
каже власница и додаје: „Могу обезбедити посао и средства за 
рад, али су радници ти који посао треба да добро ураде да бис-
мо добили квалитетан производ“.

Машине за производњу је увезла из Турске, Кине, са Тајлан-
да, а како истиче, за куповину једне машине добила је бесповра-
тна средства као помоћ државе и то у износу од 25% од вредно-
сти купљене опреме.

Милка каже да је пре четири године чула из медија за суб-
венције које Национална служба за запошљавање даје послода-

вцима који запошљавају раднике са евиденције незапослених. 
Њени пословни сарадници који су користили исте субвенције 
пренели су јој позитивне утиске о томе колико су им та сред-
ства помогла, па је и сама одлучила да поднесе захтев.

„Ове године трећи пут добијамо новчана средства и иско-
ристићемо их за опремање радног места и набавку сировина за 
производњу. Новозапослени за које смо претходна два пута до-
били субвенције НСЗ још увек раде код нас”, објашњава Милка.

У разговору са новим запосленим у СЗР „Пластик“, Влади-
миром Дробњаком, сазнајемо да је био на евиденцији пет ме-
сеци и да је имао срећу да пронађе посао. „Саветнику сам рекао 
какво радно искуство поседујем и договорили смо се на којим 
пословима бих могао да радим. Поред тога сам и самостално 
активно тражио посао, па сам од познаника чуо да ‘Пластик’ 
тражи радника за рад у производњи. Отишао сам на разговор 
и успешно прошао пробни рад. За сада сам задовољан радним 
местом и условима рада“, каже за „Послове“ Владимир.

На питање како се сналази у пословном свету и каква су 
јој искуства, наша саговорница одговара да сваку ситуацију 
посматра као изазов и труди се да проблеме успешно решава. 
Успева јој јер има јасну визију шта жели.

„Не постоји проблем код уговарања нових послова када се 
зна шта се хоће, а тада се лакше и склопи посао. Раније је било 
и мање жена у предузетништву, а сада из искуства могу да 
кажем да се ситуација променила”, каже она.

У вођењу посла данас јој помаже и син Дејан, а план је да 
он преузме посао у будућности. Тренутно је задужен за актив-
ности које се односе на организовање процеса производње. 

Када је реч о плановима, наша саговорница истиче да тре-
нутно радња постиже оптималну производњу. „Волели бисмо 
да проширимо посао, али у овом тренутку је мања потреба за 
производњом пластичних кеса, тако да из опреза не улазимо 
у нове пословне подухвате. Ипак, уколико ситуација буде дру-
гачија, спремни смо да проширимо производне капацитете, 
имајући у виду и помоћ државе“. Ана Дојчиловић

БУДУЋНОСТ ЈЕ У 
ПРЕДУЗЕТНИШТВУ

Сарадња НСЗ са послодавцима



   |  Број 834 | 19.06.2019. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs4 

Већа употреба безготовинског плаћања, 
односно платних картица, доприне-
ла би смањивању сиве економије у 
Србији, јер такав вид куповине чини 

трансакције потпуно транспарентним, рече-
но је на конференцији у Народној скупштини. 

У такмичењу могу да учествују сви 
градови и општине који су омогућили 
плаћање такси и накнада платним карти-
цама на шалтерима. Оне локалне самоу-
праве које највише мотивишу своје грађа-
не да користе безготовинско плаћање од 
1. јула до 31. децембра ове године и забе-
леже највећи број плаћања на ПОС тер-
миналима у односу на број становника, 
добиће вредне награде. Првопласирана 
самоуправа биће награђена новим дечјим 
игралиштем у вредности од 20.000 евра, 
а пет првопласираних добиће интернет 
презентацију „У служби грађана“, која је у 
складу са стандардима интернет презен-
тације Владе Србије. 

„Оснивањем Канцеларије за ИТ и 
еУправу први пут је омогућено електрон-
ско плаћање административних такси 
на порталу еУправе и обезбеђена инфра-
структура за постављање ПОС терминала 
на све шалтере градских, општинских и 
полицијских управа и шалтере катастара 
широм Србије. До данас је постављено 
250 терминала у 60 градова и општина 
у Србији и обављено више од 51 хиљаде 
трансакција“, рекао је Михаило Јовано-
вић, директор Канцеларије за ИТ и еУп-
раву. Он је позвао локалне самоуправе 
да се укључе у кампању како би заједно 
градили ефикасну јавну управу у служ-
би грађана.

Истакнуто је да ће поред бесплатне 
инсталације и обуке, локалне самоупра-
ве обезбедити и најниже провизије за уп-
лате на шалтерима.

„Безготовинске трансакције за грађа-
не и привреду значе ниже трошкове 
плаћања, већу ефикасност и безбедност. 
Држава добија транспарентније финан-
сијске токове, прилику за боље убирање 
пореза и бржи економски развој, али и 
ниже трошкове, јер су израда и чување 
готовог новца скупи“, објаснио је члан 
Извршног одбора НАЛЕД-а и градона-
челник Пожаревца Бане Спасовић.

На скупу је истакнуто да су за развој 
безготовинског друштва кључни едукација 
и промоција предности нових технологија. 

„Кроз партнерства с јавним сектором 
на тржишту Србије реализовали смо не-
колико успешних активности, попут на-
ционалне наградне игре са фискалним 
рачунима и слиповима и бесконтактног 
плаћања у јавном превозу. Поносни смо 
што настављамо партнерства како бис-
мо заједно грађанима Србије обезбедили 
приступ новим технологијама и уједно 
задовољили потребе корисника. Тачније, 
према подацима Мастериндекс истражи-
вања из прошле године, чак 24% активних 
корисника картица жели да у јавним ин-

ЗАЈЕДНО ПРОТИВ
СИВЕ ЕКОНОМИЈЕ

ТЕМА БРОЈА    Почела национална кампања „Шампиони безготовинског плаћања“

У циљу јачања свести грађана о предностима развоја безготовинског друштва и 
сузбијања сиве економије, почела је национална кампања и такмичење градова и 

општина „Шампиони безготовинског плаћања“. Кампању је покренула Канцеларија за 
информационе технологије и електронску управу у сарадњи са НАЛЕД-ом и уз подршку 

компанија Mastercard и Visa

Циљ кампање је јачање 
свести грађана о 

предностима развоја 
безготовинског 

друштва и представља 
једну од мера 

Националног програма 
за сузбијање сиве 

економије 2019-2020. 
године

Безготовинске трансакције за грађане и привреду 
значе ниже трошкове плаћања, већу ефикасност
и безбедност. Држава добија транспарентније

финансијске токове, прилику за боље убирање пореза 
и бржи економски развој, али и ниже трошкове, 

јер су израда и чување готовог новца скупи
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ституцијама плаћа картицама“, рекла је 
Јелена Ристић, из компаније Mastercard. 

Владимир Ђорђевић, генерални ди-
ректор компаније Visa за Југоисточну 
Европу, рекао је да је та компанија задо-
вољна што је ова иницијатива подржана 
на нивоу Владе и што се дели заједничка 
визија о важности даљег развоја безгото-
винског плаћања у Србији.

„Visa је присутна на тржишту више 
од три деценије и посвећена томе да пот-
рошачима пружи ефикасно и несметано 
искуство плаћања. Учешћем у кампањи, 
помажемо да већи број људи у Србији 
користи погодније и сигурније начине 
плаћања у свакодневном животу“, иста-
као је Ђорђевић.

Према подацима Народне банке Ср-
бије, у нашој земљи има 6,1 милион ко-
рисника картица, са нешто више од осам 
милиона картица у поседу, али је свака 
друга неактивна. Број ПОС термина-
ла последњих година кретао се између 
71.000 и 88.000, али је и даље у Србији 
скоро 2,5 пута мање терминала на мили-
он становника у односу на просек Европ-
ске уније, што указује на велики простор 
за развој безготовинског плаћања.

Јелена Бајевић

Првопласирана локална самоуправа биће награђена дечјим игралиштем у вредности 
од 20.000 евра, пет првопласираних добиће интернет презентацију

 „У служби грађана“, у складу са стандардима интернет презентације Владе Србије, 
а првих 10 градова и општина плакету „Шампиони безготовинског плаћања“, 

која ће бити уручена на завршној  конференцији у Београду

     
УВЕСТИ ЈЕДИНСТВЕНИ ЦЕНТАР 
ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ СИВЕ ЕКОНОМИЈЕ
   „Као меру за смањивање сиве економије, НАЛЕД предлаже
да до краја године при Министарству државне управе заживи 
јединствени контакт центар за пријављивање сиве економије, 
одакле би се пријаве слале надлежним инспекцијама“, рекао је 
Драган Пенезић, члан Савета за фер конкуренцију ове
организације.
   „Према подацима НАЛЕД-а, обим сиве економије у Србији је 
смањен и сада је 15,4 посто БДП-а, али је то и даље велики 
износ од око шест милијарди евра“, каже он и оцењује да то 
није повољно за економију Србије нити за оне који легално 
привређују и раде.
   Преко контакт центра грађани ће моћи да пријаве проблеме
и понашање које указује на сиву економију или на лош рад 
инспекција. Све информације биће прослеђиване надлежној 
инспекцији.
   „Поред ефикасности и боље координације целог инспекцијског система у Србији, то ће допринети и едукацији оних који се обраћају, 
односно њима указати шта су им права у целом систему“, каже Пенезић и напомиње како према истраживањима НАЛЕД-а 90 одсто 
представки и пријава инспекцијама сада не долази до надлежне инспекције и завршава као нерешено.
   Према подацима ове организације, од 43 републичке инспекције само седам сада има контакт центре и преко њих директну везу са 
грађанима и привредним субјектима.
   „Јединствени контакт центар за пријављивање сиве економије би омогућио да сви грађани и привредни субјекти могу преко једин-
ственог броја упутити жалбу или примедбу на пословање појединих субјеката у нашој економији“, каже члан Савета за фер конкурен-
цију НАЛЕД-а и додаје да ће обраћање бити могуће и преко мобилне апликације, интернет портала еУправа или www.inspektor.gov.rs.
   У НАЛЕД-у сматрају да би јединствени контакт центар допринео хармонизацији рада свих инспекцијских служби, што би појачало ре-
зултате у борби против сиве економије. Пенезић додаје да би центар требало да заживи у последњем кварталу ове године, а да у другој 
половини 2020. године буде активиран и систем евиденције инспекцијског поступања по добијеним пријавама. Извор: Танјуг
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У просторијама Секретаријата за прив-
реду Београда протекле недеље 
потписан је споразум између Града 
и београдске филијале Националне 

службе за запошљавање о започињању ре-
ализације програма и мера активне поли-
тике запошљавања за 2019. годину.

Споразум, који је у име београдске 
филијале НСЗ потписао директор Добро-
сав Марић, а у име Београда градски се-
кретар за привреду Милинко Величковић, 
конкретно се односи на спровођење три 
програма активне политике запошља-
вања. Први је програм самозапошљавања 
за 60 незапослених лица, за који су Град и 
НСЗ издвојили 12 милиона динара. Други 
програм се тиче запошљавања 70 незапос-
лених лица из теже запошљивих катего-
рија на новоотвореним радним местима, за 
шта ће бити утрошено такође 12 милиона 
динара. Трећи је програм стручне праксе 
за 20 незапослених суграђана, за шта је на-
мењено 3.200.000 динара.

„Ово је пета година како Секретаријат 
за привреду Града Београда заједно са 
београдском филијалом НСЗ реализује 
активне мере запошљавања. Треба напо-
менути да ово није једина активност на 
пољу подршке запошљавању коју реа-
лизује Град Београд. Наиме, само преко 
Секретаријата за привреду, Град је у овој 
години издвојио 300 милиона динара за 
разне врсте подстицаја у запошљавању и 
помоћ малим предузећима, предузетни-
цима и регистрованим пољопривредним 
газдинствима“, истакао је Величковић и 
подсетио на континуирани пад стопе не-
запослености у главном граду од 2013. 
године. 

Према речима директора београдске 
филијале Добросава Марића, Национална 
служба и ресорно министарство су у овој 
години определили 340 милиона динара 
за реализацију активних мера и програ-
ма политике запошљавања на територији 
града Београда. Ове године су, како каже, 
актуелни програми за запошљавање 
приправника и стручну праксу, у оквиру 
којих млади имају прилику да званично 
стекну почетно радно искуство у струци 
и положе стручни, односно приправнички 
испит, што им знатно подиже шансе на тр-
жишту рада у потрази за послом, будући 
да послодавци при запошљавању углав-

ном од кандидата траже да већ поседују 
претходно радно искуство.

„Национална служба сваке године рас-
писује јавне позиве намењене локалним 
самоуправама за суфинансирање програма 
запошљавања, у којима учествује са 45% до 
50% својих средстава, у зависности од раз-
вијености општине. Оваква сарадња се реа-
лизује не само са Градом, већ и са градским 
општинама, а у овој години то су Младено-
вац, Лазаревац, Врачар и Звездара, које ће 
реализовати програме самозапошљавања, 
новог запошљавања и јавних радова“, рекао 
је Марић и напоменуо да ће ове године, први 
пут до сада, општине Младеновац и Звезда-
ра користити само техничку подршку НСЗ у 
спровођењу програма јавних радова које ће 
саме финансирати.

Он је истакао да је на тржишту рада 
Србије и Београда све евидентнији мањак 

радника одређених профила, што је ситу-
ација која ће нас пратити и у наредним го-
динама, те је овом приликом позвао неза-
послене суграђане да се укључе у обуке и 
преквалификације које им нуди НСЗ, како 
би се на време припремили и обезбедили 
за себе радно место у послу који се тражи.

По последњим подацима Републич-
ког завода за статистику за I квартал ове 
године, анкетна стопа незапослености у 
Београдском региону износи 10%. Пре-
ма подацима Националне службе за за-
пошљавање, број незапослених лица на 
евиденцији НСЗ на територији Београда 
у мају је смањен, у односу на исти месец 
претходне године, за 12,72% и износи 
укупно 71.563 незапослених, од чега је 
42.525 жена или 59,42%.

ПРОГРАМИ ПОДРШКЕ 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Немања Новаковић

Потписан споразум између Града и београдске филијале НСЗ

Ове године су актуелни програми за запошљавање приправника и стручну 
праксу, у оквиру којих млади имају прилику да стекну почетно радно искуство у 
струци и положе стручни, односно приправнички испит, што им знатно подиже 

шансе на тржишту рада у потрази за послом
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У складу са Локалним акционим планом запошљавања за 
2019. годину, Национална служба за запошљавање - Филија-
ла Вршац потписала је са Градом Вршцем и општинама План-
диште и Бела Црква споразуме о уређивању међусобних права 
и обавеза у реализацији програма или мера активне политике 
запошљавања за 2019. годину. Са циљем смањења броја незапос-
лених, локалне самоуправе у сарадњи са НСЗ креирају и финан-
сирају програме запошљавања. 

Мере активне политике запошљавања за које је Град Вршац 
у сарадњи са НСЗ - Филијала Вршац издвојио средства су: субвен-
ција за самозапошљавање, стручна пракса и субвенције за отва-
рање нових радних места. За реализацију тих мера издвојено је 
5,4 милиона динара. За незапослене који планирају отпочињање 
сопственог бизниса издвојено је 2,4 милиона динара. Право да 
поднесу захтев имају сва незапослена лица која се налазе на еви-
денцији Филијале Вршац НСЗ и имају завршену обуку „Пут до 
успешног предузетника“.

Послодавци који планирају отварање нових радних места 
могу да остваре субвенцију у износу од 150.000 динара по отво-
реном радном месту, уколико запошљавају лица са евиденције 
Филијале Вршац, а којa припадају некој од категорија теже запо-
шљивих лица. Трећа мера коју финансира локална самоуправа 
Града Вршца је програм стручне праксе. Програм се реализује 
без заснивања радног односа и финансира се најдуже 12 месеци, 
у зависности од степена стручне спреме.

Општина Пландиште у сарадњи са Филијалом Вршац из-
двојила је средства за финансирање програма јавних радова и 
стручне праксе у укупном износу од 3,9 милиона динара. Услови 
ће бити као и на конкурсу Националне службе за запошљавање. 

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првен-
ствено теже запошљивих лица ради очувања и унапређења рад-
них способности незапослених, као и остваривања одређеног 
друштвеног интереса.

Општина Бела Црква је ове године издвојила средства за фи-
нансирање јавних радова и стручне праксе уз техничку подршку 
Филијале Вршац НСЗ.

Конкурси су објављени 31.05.2019. године у листу „Послови“, 
на интернет страницама локалних самоуправа, интернет страни-
ци НСЗ и огласној табли филијале.

У Центру за азил у Боговађи је 7. јула, у сарадњи са Каритасом 
Ваљево, одржана обука за активно тражење посла за мигранте. 
Каритас Ваљево у Центру спроводи различите радно-окупацио-
не активности и радионице, као што су: курсеви српског језика, 
социјал-кафе, вештине столарије, управљање стресом, играони-
це за децу, рекреативне активности, а организована је и акција 
чишћења локалне депоније.

Радионица за активно тражење посла реализована је за 
мигранте који су у процесу добијања азила и радних дозвола и 
заинтересовани су да траже посао на тржишту рада у Србији. Ра-
дионици на енглеском језику, уз преводиоца на фарси и францу-
ски језик, присуствовала су 22 лица из 10 земаља, различитих 
квалификација, радних искустава, година старости, вештина и 
способности.

Мигранти из Центра у Боговађи показали су интересовање 
за то како функционише тржиште рада у Србији и желели да саз-
нају више о могућностима за запошљавање и самозапошљавање, 
потребној конкурсној документацији, као и формама радне био-
графије.

Том приликом подељен је материјал о сајтовима за тражење 
посла, припреми за разговор за посао као и платформама за он-
лајн учење. Презентован је европски формат писања CV-а, функ-
ционални и хронолошки. Полазници су исказали интересовање 
за даље учење и усавршавање, a за извођача обуке било је одлич-
но искуство радити у мултикултуралном окружењу са мотиви-
саним кандидатима.

САРАДЊОМ ДО СМАЊЕЊА
БРОЈА НЕЗАПОСЛЕНИХ

ОБУКА ЗА АКТИВНО ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА ЗА 
МИГРАНТЕ У ЦЕНТРУ ЗА АЗИЛ У БОГОВАЂИ

НСЗ - Филијала Вршац, Град Вршац и општине Пландиште и Бела Црква

Рада Севић

Сања Рабијац



М еђународна организација рада основана је 1919. го-
дине са циљем промоције социјалне правде и по-
бољшања услова рада и живота у свету. Сматра се 
да је управо ова организација дала главне печате 

индустријском друштву, као што су осмочасовно радно вре-
ме, заштита материнства, закони који се односе на рад деце и 
други. На 50. рођендан, 1969. године, организација је добила и 
Нобелову награду за мир. 

Делегација Републике Србије, предвођена премијерком Аном 
Брнабић, учествовала је на конференцији, а премијерка се обрати-
ла учесницима поруком да је 4. индустријска револуција прилика 
за Србију да сустигне развијени свет, а да су две кључне области у 
које морамо да улажемо - образовање и креативност.

Она је подсетила да је Србија у протеклих пет година 
спровела тешке, али неопходне реформе како би остварила 
макроекономску стабилност, унапредила пословно окружење 
и смањила незапосленост, која је прелазила 25 одсто, а сада је 
пала на око 12 одсто.

„Као и многе земље, ми се боримо с високим стопама неза-
послености младих, али видимо побољшања у последњих не-
колико година захваљујући циљаним акцијама“, истакла је она 
и додала да је Србија скоро преполовила незапосленост мла-
дих, која је пре седам година износила 51,1 одсто.

„Развили смо мала и средња предузећа, увели одрживе 
подстицаје за предузетнике - посебно младе предузетнике - за 
покретање нових компанија и запошљавање већег броја људи, 
нарочито у дигиталном сектору“, навела је Брнабић.

Лидери држава треба да учине све што је у њиховој моћи 
да припреме своје грађане за промене у свету рада. 

„Морамо да реформишемо образовни систем тако да при-
према младе људе за послове будућности које још ни не разу-
мемо - не знамо шта ће ти послови бити, шта ће подразумевати 
и како би могли да изгледају - због тога је нужно да улажемо 
у образовање које учи децу како да мисле, а не шта да мисле“, 
рекла је премијерка. Поред улагања у образовање, добра влада 

мора и да креира право окружење за успех приватног сектора. 
„Зато смо издвојили преко 100 милиона евра за инвестиције 
у инфраструктуру, како бисмо омогућили боље окружење за 
стартапове, иновативне компаније и истраживање и развој“, 
навела је Брнабић. 

Током представљања Србије, министар за рад, запошља-
вање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић подсетио је 
на Програм достојанственог рада за Србију за период од 2019. 
до 2022. године, чија реализација је успешно започета. Једна од 
важних тема овог скупа била је и унапређење безбедности и 
здравља на раду.

Ђорђевић је у Женеви, у оквиру конференције, разговарао 
са Хајнцом Колером, регионалним директором МОР-а за Евро-
пу и Централну Азију и честитао стогодишњицу постојања и 
рада. Министра је угостио и заменик регионалног директора 
МОР-а Маурицио Буси. 

„Политика Владе Републике Србије је остваривање свих 
права радника, као што су право на социјално и здравствено 
осигурање, на веће плате и безбедност и здравље приликом 
рада. Без задовољних радника ни послодавци неће остварива-
ти профит, а самим тим ни држава неће напредовати и управо 
због тога ћемо наставити да радимо на унапређењу положаја 
радника, радног окружења и права послодаваца“, рекао је 
Ђорђевић и додао да је ову годину Влада Србије прогласила 
Годином безбедности и здравља на раду.

Како је истакао, током ове године очекује се низ закона, 
међу којима су Закон о безбедности и здрављу на раду и Закон 
о осигурању у случају повреде на раду, који ће значајно уна-
предити положај радника.

Међународна конференција рада одржава се једном го-
дишње у Женеви, а свака од 183 државе чланице заступљена 
је са четири делегата - два представљају владу, један послода-
вце и један раднике.

ВЕК БОРБЕ ЗА БОЉЕ УСЛОВЕ РАДА
Србија на заседању Међународне организације рада

У Швајцарској, у Женеви, одржава се 108. заседање Конференције Међународне 
организације рада (МОР). Овогодишњу конференцију обележиће прослава важног 

јубилеја - стогодишњице постојања МОР-а, а догађају присуствују светски 
државници који су се заложили за достојанство радника широм света

Јелена Бајевић, Извор: Танјуг, minrzs.gov.rs
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Јавни позив

На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 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 члана 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), Одлуке о учешћу у финансирању програма или 
мера активне политике запошљавања предвиђених Локалним акционим планом запошљавања у 2019. години министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 
401-00-00478/2019-24 од 08.04.2019. члана 4 Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања, број 0103-
101-1/2019 и број VIII-01 бр. 401.1-26 од 10.06.2019. године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања града Београда за 2019. годину, („Службени лист града 
Београда“ бр. 122/18) 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА ЗА ГРАД БЕОГРАД И ГРАД БЕОГРАД

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА

НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2019. ГОДИНИ

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: млади до 30 година старости - без квалификација/са ниским квалификацијама, старији од 50 година, вишкови 
запослених, Роми, особе са инвалидитетом, радно способни корисници новчане социјалне помоћи, дугорочно незапослени, жене, жртве породичног насиља. 

Висина субвенције износи:
• 150.000,00 динара по лицу, односно 180.000,00 динара за особе са инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи, млади до 30 година, млади у домскм 

смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама и жртве породичног насиља.

Седиште послодавца - корисника субвенције мора бити на територији града Београда.

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 - Филијала за град Београд или преузети на сајту www.nsz.gov.rs и на интернет пре-
зентацији града Београда www.beograd.rs.

Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу којих се доноси одлука о избору, као и 
информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.

Информације о делатностима које не могу бити субвенционисане као и све додатне информације могу се добити у свакој организационој јединици Национaлне службе, путем Пози-
вног центра Национaлне службе: 0800-300-301, на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs и интернет презентацији града Београда - www.beograd.rs.

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 29.11.2019. године.

На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 30 Закона о професионалној 
рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 42 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), Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања 
предвиђених локалним акционим планом запошљавања у 2019. години министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 401-00-00478/2019-24 од 08.04.2019. годи-
не, члана 5 Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања, број 0103-101-1/2019 и број VIII-01 бр. 401.1-26 
од 10.06.2019. године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања града Београда за 2019. годину („Службени лист града Београда“ бр. 122/18) 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА ЗА ГРАД БЕОГРАД И ГРАД БЕОГРАД

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ

 У 2019. ГОДИНИ

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и имају завр-
шену обуку за развој предузетништва. 

Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 200.000,00 динара, односно 220.000,00 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених или 
240.000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико 
оснивач заснива у њему радни однос.

Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану делатност и измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално 
осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности.

Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више незапослених удружи, у 
складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 200.000,00 динара, односно 220.000,00 динара у случају 
самозапошљавања вишкова запослених или 240.000,00 динара у случају када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.

Седиште корисника субвенције мора бити на територији града Београда.

Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе, према месту пребивалишта лица, непосредно или путем поште, на 
прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе - Филијала за град Београд или преузети на сајту www.nsz.gov.rs и на интернет пре-
зентацији града Београда www.beograd.rs.

Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу којих се доноси одлука о избору, као и 
информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.

Информације о делатностима које не могу бити субвенционисане као и све додатне информације могу се добити у свакој организационој јединици Национaлне службе, путем Пози-
вног центра Национaлне службе: 0800-300-301, на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs и интернет презентацији града Београда: www.beograd.rs.

Списак делатности које не могу бити субвенционисане доступaн je у свакој организационој јединици Националне службе и на сајту www.nsz.gov.rs. 

Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања, а последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је 12.07.2019. године.



   |  Број 834 | 19.06.2019. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs10 

Јавни позив

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 11 став 1 
тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чланова 60, 104 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) ), Споразума о уређивању међусобних права и 
обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања, број 0103-101-1/2019 и број VIII-01 бр. 401.1-26 од 10.06.2019. године, а у складу са Локалним акционим 
планом запошљавања града Београда за 2019. годину („Службени лист града Београда“ бр. 122/18) 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ГРАД БЕОГРАД
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ 

У 2019. ГОДИНИ

Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечено одговарајуће образовање - квалификација, ради 
обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци. 

Програм се реализује без заснивања радног односа.

У програм стручне праксе се укључују незапослена лица која се први пут стручно оспособљавају за занимање за које су стекла одређену врсту и ниво образовања или која су се 
стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког или стручног испита, за преостали период потребан за стицање услова за полагање приправничког 
или стручног испита. Програм стручне праксе спроводи се у складу са законом, односно на основу акта о организацији и систематизацији послова код послодавца, а Национална 
служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) финансира програм најдуже 12 месеци. Када се програм стручне праксе спроводи на основу акта о организацији и 
систематизацији послова код послодавца, Национална служба програм финансира у трајању:

- до 6 месеци за лица са средњим образовањем,
- до 9 месеци за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем,
- до 12 месеци за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем.

Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за запошљавање: 
1. ангажованим лицима на име новчане помоћи и трошкова превоза исплаћује средства у укупном месечном износу од: 

- 16.000,00 динара за лица са средњим образовањем, 
- 18.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем, 
- 20.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем; 

2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом. 

Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити послодавац који припада: 
a) приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%), 
б) јавном сектору, и то искључиво за послове у области здравства, образовања, социјалне заштите и правосуђа (број лица која ће бити укључена у програм код послодаваца из 

јавног сектора биће опредељен на нивоу сваке филијале и не може прећи 30% укупно планираног броја лица за укључивање у програм),
в) изузетно, на територији АП Косово и Метохија и девастираних општина, у складу са прописом Владе Републике Србије о степену развијености јединица локалне самоуправе, 

право учешћа у реализацији програма може остварити послодавац који припада приватном или јавном сектору, без обзира на област којом се бави, при чему приватни сектор 
има приоритет,

г) категорији удружења која имају статус правног лица без временског ограничења, односно уписана су у регистар који води Агенција за привредне регистре

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.

Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу којих се доноси одлука о избору, као и 
информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.

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 29.11.2019. године.

Највећа понуда слободних послова на једном месту



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

1165
Администрација и управа               12 
Трговина и услуге                              25 
Медицина                                         27
Индустрија и грађевинарство                 34
Саобраћај и везе                                 36
Култура  и  информисање                                                    36 
Наука и образовање                          37

Бесплатна публикација о запошљавању 1119.06.2019. |  Број 834 |   
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Администрација и управа

                Администрација и управа

БЕОГРА Д

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Управа за утврђивање способности
 бродова за пловидбу

На основу члана 54 Закона о државним службени-
цима („Службени гласник Републике Србије“, број 
79/2005, 81/2005-исправка, 83/2005-исправка, 64/2007, 
67/2007-исправка, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 
94/2017 и 95/2018) и члана 9 став 1 Уредбе о интер-
ном и јавном конкурсу за попуњавање радних места 
у државним органима („Службени гласник Републике 
Србије“, број 02/2019), Управа за утврђивање способ-
ности бродова за пловидбу оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА У
УПРАВИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ 

БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ

I Орган у коме се радно место попуњава: Минис-
тарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
Републике Србије - Управа за утврђивање способности 
бродова за пловидбу, Народних хероја 30/II, 11070 
Београд, Нови Београд

II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за послове надзора 
за електромашинске уређаје, у 
звању самосталног саветника
у Групи за уређаје и безбедност

 и здравље на раду
1 извршилац

Опис послова: Прегледа и оверава техничку доку-
ментацију машинских и електро уређаја; учествује у 
процесу признања произвођача, испитних институција 
и типског одобрења производа; врши основни, редов-
ни, добровољни и ванредни преглед пловила; врши 
стручно-специјалистичке анализе уређаја; врши над-
зор над градњом, преправком и поправком уређаја; 
врши надзор над израдом прототипова уређаја; 
израђује исправе, књиге и извештаје о пловилима; 
обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из стручне 
области машинско или електротехничко и рачунар-
ско инжењерство на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 4 (чети-
ри) године или специјалистичким студијама на факул-
тету; најмање 5 (пет) године радног искуства у струци; 
положен државни стручни испит; као и потребне ком-
петенције за обављање послова радног места.

Место рада: Народних хероја 30/II, 11070 Београд, 
Нови Београд

III У изборном поступку проверавају се:
Опште функционалне компетенције и то: орга-
низација и рад државних органа Републике Србије 
- провераваће се путем теста (писмено); дигитал-
на писменост провераваће се решавањем задатака 
(практичним радом на рачунару); пословна комуни-
кација провераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за област рада 
студијско-аналитички послови (прикупљање и обра-
да података из различитих извора, укључујући и спо-
собност критичког вредновања и анализирања дос-
тупних информација и израда секторских анализа), 
провераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за област рада 
управно-правни послови (општи управни поступак), 
провераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за радно место 
- релевантни прописи из надлежности органа (Закон о 
пловидби и лукама на унутрашњим водама - „Службе-
ни гласник Републике Србије“, број 73/2010, 121/2012, 
18/2015, 96/2015-други закон, 92/2016, 104/2016-дру-
ги закон, 113/2017-други закон, 41/2018, 95/2018-дру-
ги закон и 37/2019-други закон, део који се односи на 
Управу за утврђивање способности бродова за пло-
видбу) и релевантни прописи из делокруга радног 
места (Правилник о техничким правилима за стату-
тарну сертификацију бродова унутрашње пловидбе 
- „Службени гласник Републике Србије“, број 76/2018, 
Прилог 2. - Техничка правила за пловила унутрашње 
пловидбе која плове на унутрашњим водним путевима 
који припадају зонама пловидбе 1, 2, 3 и 4 - Европски 
стандард о утврђивању техничких захтева за бродове 
унутрашње пловидбе из 2017. године (ES-TRIN Стан-
дард) и то: Поглавље 6. под називом - Кормиларски 
систем, Поглавље 8. под називом - Пројекат мотора, 
Поглавље 9. под називом - Емисија гасовитих загађи-
вача и суспендованих честица из дизел мотора и 
Поглавље 13. под називом - Опрема), провераваће се 
путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за радно место 
- страни језик ниво Б1 (енглески или немачки или 
француски или руски језик), провераваће се путем 
симулације (писмено).

Понашајне компетенције (управљање информа-
цијама; управљање задацима и остваривање резул-
тата; орјентација ка учењу и променама; изградња 
и одржавање професионалних односа; и савесност, 
посвећеност и интегритет), провераваће се путем 
психометријских тестова и интервјуа базираном на 
компетенцијама.

Процена мотивације за рад на радном месту и при-
хватање државних органа провераваће се путем 
интервјуа са Конкурсном комисијом (усмено).

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министар-
ство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
Републике Србије - Управа за утврђивање способ-
ности бродова за пловидбу, Народних хероја 30/II, 
11070 Београд, Нови Београд, са назнаком „За јавни 
конкурс - попуњавање извршилачког радног места“.

V Лице које је задужено за давање обавештења: 
Милош Селаковић, телефон: 011/2607-080, локал 107, 
од 10.00 до 13.00 часова сваког радног дана.

VI Општи услови за запослење: држављанство 
Републике Србије; да је учесник на јавном конкурсу 
пунолетан; да учеснику на јавном конкурсу раније 
није престајао радни однос у државним органима 
због теже повреде дужности из радног односа и да 
није осуђиван на казну затвора у трајању од нај-
мање 6 (шест) месеци.

VII Рок за подношење пријаве: Рок за подно-
шење пријава је 8 (осам) дана и почиње да тече 
првог наредног дана од дана оглашавања у перио-
дичном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање. Датум објављивања: 19.06.2019. годи-
не, рок за подношење пријава закључно са даном: 
27.06.2019. године.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет презентацији 
Управе за утврђивање способности бродова за пло-
видбу www.uprava-brodova.gov.rs. 

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава 
добија шифру под којом подносилац пријаве учест-
вује у даљем изборном поступку. Подносилац прија-
ве се обавештава о додељеној шифри у року од 3 
(три) дана од дана пријема пријаве, достављањем 
наведеног податка на начин који је у пријави назна-
чио за доставу обавештења.

Пријава на јавни конкурс може се поднети 
путем поште или на непосредно на адресу: 
Народних хероја 30/II, 11070 Београд, Нови Београд.

Пријава на јавни конкурс врши се на Образцу прија-
ве која је доступна на интернет презентацији Упра-
ве за утврђивање способности бродова за пловидбу 
www.uprava-brodova.gov.rs или у штампаној верзији 
у пословним просторијама Управе за утврђивање 
способности бродова за пловидбу, Народних хероја 
30/II, 11070 Београд, Нови Београд.

Напомена: Да би кандидат био ослобођен тести-
рања компетенције знања страног језика, ниво Б1 
- енлески или немачки или француски или руски 
језик, неопходно је да уз пријавни образац доста-
ви оргинал или оверену фотокопију сертификата о 
знању енглеског или немачког или француског или 
руског језика, који је издат од стране овлашћене 
школе за стране језике и којим се доказује знање јед-
ног од наведених страних језика и то ниво Б1. Коми-
сија ће на основу приложеног сертификата донети 
одлуку да ли може или не може да прихвати доказ 
који је кандидат приложио уместо писмене прове-
ре. Да би кандидат био ослобођен тестирања опште 
функционалне компетенције - дигитална писменост, 
неопходно да уз пријавни образац достави важећи 
сертификат, потврду или други доказ о познавању 
рада на рачунару. Докази о познавању рада на рачу-
нару се достављају у оргиналу или у форми овере-
не фотокопије. Комисија ће на основу приложеног 
доказа донети одлуку да ли може или не може да 
прихвати доказ који је кандидат приложио уместо 
тестовне провере.

IX Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка пре 
интервјуа са конкурсном комисијом: оригинал 
или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија извода из мати-
чне књиге рођених; оригинал или оверена фотоко-
пија дипломе којом се потврђује тражена стручна 
спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа 
о положеном државном стручном испиту за рад у 
државним органима; оригинал или оверена фото-
копија доказа о радном искуству у струци (потврда, 
решење и други акт из којих се види на којим посло-
вима, у ком периоду и са којом стручном спремом је 
стечено радно искуство.)

Државни службеник који се пријављује на јавни кон-
курс уместо уверења о држављанству и извода из 
матичне књиге рођених, подноси оргинал или ове-
рену фотокопију решења о распоређивању или пре-
мештају на радно место у органу у коме ради или 
решења да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оргиналу или овереној 
фотокопији. Законом о оверавању потписа, рукопи-
са и преписа („Службени гласник Републике Србије“, 
број 93/2014, 22/2015 и 87/2018), прописано је да је 
јавни бележник надлежан и за оверавање потписа, 
рукописа и преписа за које је посебним законима 
који се примењују пре ступања наведеног закона 
прописано да их оверава суд, односно општинска 
управа, да основни судови, односно општинске 
управе као поверени посао задржавају надлежност 
за оверавање потписа, рукописа и преписа почев 
од 01.03.2017. године; да ће изузетно у градовима и 
општинама у којима нису именовани јавни бележни-
ци, потписе, рукописе и преписе оверавати основни 
судови, судске јединице, као и пријемне канцела-
рије основних судова, односно општинске управе, 
као поверени посао и после 01.03.2017. године, а до 
именовања јавног бележника.

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

Документа о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција су: уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених и уверење о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним органима.
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Одредбама чл. 9 и 103 Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник Републике Србије“, 
број 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење), про-
писано је да у поступку који се покреће на захтев 
странке орган може да врши увид, прибавља и 
обрађује личне податке о чињеницама о којима се 
води службена евиденција када је то неопходно за 
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће 
те податке прибавити сама. Наведене доказе канди-
дат може доставити из пријаву сам, а у циљу ефикас-
нијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат у делу Изјаве у Образцу прија-
ве заокружи на који начин жели да се прибаве његови 
подаци из службених евиденција, односно да ли жели 
да Управа за утврђивање способности бродова за пло-
видбу прибави податке о којима се води службена еви-
денција или да ће то кандидат учинити сам. 

X Рок за подношење доказа: Кандидати који су 
успешно прошли претходне фазе изборног поступка, 
пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се 
да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема оба-
вештења доставе наведене доказе који се прилажу 
у конкурсном поступку. Кандидати који не доста-
ве наведене доказе који се прилажу у конкурсном 
поступку, односно који на основу достављених или 
прибављених доказа не испуњавају услове за запос-
лење, писмено се обавештавају да су искључени из 
даљег изборног поступка. Докази се достављају на 
адресу: Управа за утврђивање способности бродова 
за пловидбу, Народних хероја 30/II, 11070 Београд, 
Нови Београд.

XI Трајање радног односа: Радни однос се засни-
ва на неодређено време. Кандидати који први пут 
заснивају радни однос у државном органу, подлежу 
пробном раду у трајању од 6 (шест) месеци. Канди-
дати без положеног државног стручног испита при-
мају се на рад под условом да предметни испит поло-
же до окончања пробног рада (у року од 6 (шест) 
месеци од дана заснивања радног односа.)

У складу са чланом 9 став 1 Закона о државним служ-
беницима („Службени гласник Републике Србије“, број 
79/2005, 81/2005-исправка, 83/2005-исправка, 64/2007, 
67/2007-исправка, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 
94/2017 и 95/2018), прописано је да су кандидатима 
при запошљавању у државним орган, под једнаким 
условима доступна сва радна места и да се избор кан-
дидата врши на основу провере компетенција.

XII Провера компетенција учесника конкурса 
проверава се у изборном поступку: Са учесници-
ма конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, 
разумљиве, потпуне и који испуњавају услове пред-
виђене огласом о јавном конкурсу, на основу подата-
ка наведених у образцу пријаве на конкурс, изборни 
поступак ће се спровести почев од 01.07.2019. године, 
о чему ће учесници конкурса бити обавештени путем 
поште на адресе које су навели у својим пријавама 
или путем телефона.

Провера општих функционалних компетенција и 
понашајних компетенција ће се обавити у Служби за 
управљање кадровима, у Палати „Србија“, Булевар 
Михаила Пупина 2, 11070 Београд, Нови Београд. 
Провера посебних функционалних компетенција и 
интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у 
пословним просторијама Управе за утврђивање спо-
собности бродова за пловидбу, Народних хероја 30/
II, 11070 Београд, Нови Београд. Учесници конкурса 
који су успешно прошли једну фазу изборног поступ-
ка обавештавају се о датуму, месту и времену спро-
вођења наредне фазе изборног поступка на контакте 
(бројеве телефона или адресе), које наведу у својим 
образцима.

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

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија која је 
именована од стране директора Управе за утврђи-
вање способности бродова за пловидбу.

Предметни оглас објављује се на интернет презен-
тацији Службе за управљање кадровима - www.suk.
gov.rs, на интернет презентацији Управе за утврђи-
вање способности бродова за пловидбу - www.
uprava-brodova.gov.rs, на порталу еУправе - www.
deu.gov.rs, на огласној табли, интернет презентацији 
- www.nsz.gov.rs и у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

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

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ 
УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

На основу члана 54 Закона о државним службеници-
ма (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправ-
ка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 
104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и члана 9 став 1 Уредбе 
о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних 
места у државним органима („Службени гласник РС“, 
брoj 2/19) и Закључка Комисије за давање саглас-
ности за ново запошљавање и додатно радно анга-
жовање код корисника јавних средстава 51 број:112-
2997/2019 од 26. марта 2019. године оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуњавају: Минис-
тарство државне управе и локалне самоуправе, Бео-
град, Бирчанинова 6 

II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место за послове 
припреме каталога и вредновање 

радних места у јавном сектору
у звању саветник, Група за 

каталогизацију и вредновање радних 
места у јавном сектору, Одсек за 
систем плата и каталогизацију и 

вредновање радних места у јавном 
сектору, Сектор за управљање 

људским ресурсима
1 извршилац

Опис послова: Пружа стручну помоћ у праћењу 
припреме и примене Општег каталога радних места, 
односно звања, чинова, положаја и функција; учест-
вује у припреми аката који се односе на успостављање 
Општег каталога радних места, односно звања, чино-
ва, положаја и функција и вредновања и сврставања 
радних места у јавном сектору у платне групе и плат-
не разреде; припрема мишљења и објашњења о 
правилној примени Општег каталога радних места и 
аката којима се врши вредновање и сврставање рад-
них места у јавном сектору у платне групе и платне 
разреде; припрема мишљења о иницијативама дру-
гих органа, организација и установа за измене и допу-
не Општег каталога; учествује у припреми и примени 
методологије за евалуацију радних места, учествује у 
поступку вредновања радних места у јавном сектору 
на бази израђене методологије и утврђивања међу-
собних односа радних места у свим деловима јавног 
сектора;  учествује у обављању послова који се одно-
се на сврставање радних места у платне групе и плат-
не разреде; учествује у припреми стручних основа за 
припрему прописа из области плата у државним орга-
нима, јавним агенцијама, јавним службама, јединица-
ма локалне самоуправе и аутономним покрајинама; 
учествује у припреми прописа којима се уређује сис-
тем финансирања плата у државним органима, јав-
ним агенцијама, јавним службама, јединицама локал-
не самоуправе и аутономним покрајинама; прикупља 
податке, анализира и израђује извештаје којима се 
прати укупан биланс плата запослених у јавном сек-
тору припрема и друге анализе, извештаје и инфор-
мације из делокруга Групе; обавља и друге послове 
по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правних или економских наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету; најмање 3 године радног искуства у струци, 
положен државни стручни испит; као и потребне компе-
тенције за обављање послова радног места.

Место рада: Београд.

2. Радно место за координацију 
промена у систему локалне 

самоуправе
у звању саветник, Група за управљање 

променама у систему локалне 
самоуправе, Сектор за систем локалне 

самоуправе
1 извршилац

Опис послова: Израђује анализе, припрема и спро-
води пројектне активности финансираних из фондо-
ва ЕУ и друге међународне развојне помоћи у циљу 
унапређења функционисања система локалне само-
управе, децентрализације и деконцентрације посло-
ва државне управе; прати и проучава искустава 
других земаља у процесу реформе система локалне 
самоуправе и израђује извештаје; припрема инфор-
мације, мишљења и извештаје о развоју процеса 
реформе система локалне самоуправе; предлаже 
могућности за унапређење домаћег правног оквира 
у циљу даље реформе система локалне самоуправе 
Републике Србије; обавља и друге послове по налогу 
руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне, 
односне стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља друштвено-хуманистичких наука на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету; најмање 
3 године радног искуства у струци; положен држав-
ни стручни испит; као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

Место рада: Београд.

3. Радно место за послове праћења 
стања у области остваривања 
слободе удруживања грађана, 

односно политичког организовања
у звању саветник, Група за 

остваривање слободе удруживања, 
Сектор за људска и мањинска права

 и слободе
1 извршилац

Опис послова: Прати и утврђује стање у области 
удруживања грађана у политичке странке и удру-
жења и проучава последице утврђеног стања и при-
према анализе; учествује у пружању стручне помоћи 
подносиоцима пријава за упис, брисање и промену 
података у Регистру политичких странака у циљу под-
ношења документације у складу са прописима; учест-
вује у вођењу првостепеног управног поступка и при-
преми нацрта решења о упису, брисању и промени 
података у Регистру политичких странака; прати стра-
тешка документа РС и међународна аката и учествује 
у припреми мишљења о примени закона из области 
делокруга Групе као и на нацрте закона и других 
прописа других органа; учествује у припреми нацр-
та закона, других прописа и општих аката у  области 
остваривања слободе удруживања грађана, однос-
но политичког организовања и области заштитника 
грађана и  слободног приступа информацијама од 
јавног значаја; припрема извештаје и информације о 
утврђеном стању из области делокруга Групе; обавља 
и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Администрација и управа
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Услови: Стечено високо образовање из научне 
односно стручне области  у оквиру образовно-науч-
ног поља друштвено-хуманистичких наука на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету; најмање 
3 године радног искуства у струци; положен држав-
ни стручни испит; као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.
Место рада: Београд

4. Радно место за подршку 
планирању и припреми пројеката

у звању млађи саветник, Група за 
планирање и припрему пројеката, 

Одељење за пројекте, 
Сектор за европске интеграције 

и међународну сарадњу
1 извршилац

Опис послова: Учествује у сарадњи са унутрашњим 
јединицама у Министарству, другим институцијама и 
организацијама ради израде прилога за релевантна 
програмска и стратешка документа и израде пред-
лога пројеката и праћења израде  пројектне доку-
ментације у одговарајућем формату, у складу са 
процедурама; учествује у праћењу процеса програ-
мирања; учествује у прикупљању, обрађивању и 
систематизацији података о пројектима које пред-
лаже Министарство и о другим сродним пројекти-
ма које предлажу или спроводе друге институције и 
организације, и благовремено обавештава све заин-
тересоване стране о могућностима финансирања из 
ИПА фондова; учествује у припреми информација и 
документације за извештавање о процесу програми-
рања/планирања пројеката и припрема материјала 
за учешће и, по потреби, учествује у раду релевант-
них секторских група за припрему пројеката; спрово-
ди правила и принципе неопходне за успостављање, 
функционисање и одрживост система децентрализо-
ваног управљања средствима ЕУ у складу са реле-
вантним процедурама; обавља и друге послове по 
налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области из поља друштвено-хума-
нистичких наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету; положен државни стручни испит; 
најмање једна година радног искуства у струци или 
најмање 5 година радног стажа у државним органи-
ма; положен државни стручни испит; као и потребне 
компетенције за обављање послова радног места.
Место рада: Београд
III Компетенције које се проверавају у избор-
ном поступку: Сагласно члану 9 Закона о држав-
ним службеницима, кандидатима при запошљавању 
у државни орган, под једнаким условима, доступна 
су сва радна места и избор кандидата се врши на 
основу провере компетенција. Изборни поступак 
спроводи се из више обавезних фаза у којима се 
проверавају опште функционалне, посебне функ-
ционалне и понашајне компетенције и фазе у којој 
се спроводи интервју са комисијом.
Кандидатима који учествују у изборном поступку прво 
се проверавају опште функционалне компетенције.
Провера општих функционалних компетен-
ција за сва извршилачка радна места: 
1. Организација и рад државних органа РС - прове-
раваће се путем теста (писмено).
2. Дигитална писменост - провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачунару).
3. Пословна комуникација - провераваће се путем 
симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције „Дигитална писменост“ (посе-
довање знања и вештина у основама коришћења 
рачунара, основама коришћења интернета, обради 
текста и табела, табеларне калкулације), ако учес-
ник конкурса поседује важећи сертификат, потврду 
или други одговарајући доказ о поседовању знања и 
вештина из наведених области, на траженом нивоу 
и жели да на основу њега буде ослобођен тести-
рања компетенције - Дигитална писменост, неопход-
но је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности 
попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и траже-
ни доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Комисија може одлучити да се кандидату изврши 
провера наведене компетенције, ако увидом у дос-
тављени доказ не може потпуно да оцени поседо-
вање ове компетенције.

Информације o материјалимa за припрему кандида-
та за проверу општих функционалних компетенција 
могу се наћи на сајту Службе за управљање кадро-
вима, www.suk.gov.rs.

Провера посебних функционалних компетенција: 
Након пријема извештаја о резултатима провере 
општих функционалних компетенција, међу канди-
датима који су испунили мерила за проверу општих 
функционалних компетенција, врши се провера 
посебних функционалних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:
1. Посебна функционална компетенција за област 
рада нормативних послова (припрема и израда струч-
них мишљења и образложења различитих правних 
аката (нацрта прописа, међународних уговора итд.) и 
посебна функционална компетенција за радно место 
релеватни прописи из делокруга радног места (Закон 
о систему плата запослених у јавном сектору) - прове-
раваће се писмено путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција за област 
рада студијско-аналитички послови (израда сек-
торских анализа) и посебна функционална компе-
тенција за радно место професионално окружење 
(Стратегија реформе јавне управе и Акциони план 
за спровођење Стратегије реформе јавне управе) - 
провераваће се усмено путем симулације.

За радно место под редним бројем 2:
1. Посебна функционална компетенција за радно 
место страни језик (енглески језик ниво Б1) - прове-
раваће се усмено путем разговора.
2. Посебна функционална компетенција за област 
рада студијско-аналитички послови (прикупљање и 
обрада података из различитих извора, укључујући 
и способност критичког вредновања и анализи-
рања доступних информација; израда секторских 
анализa) и посебна функционална компетенција за 
радно место професионално окружење и прописи и 
акти из надлежности и организације органа (Страте-
гија реформе јавне управе и Акциони план за спро-
вођење Стратегије реформе јавне управе) - провера-
ваће се писмено путем симулације.
3. Посебна функционална компетенција за радно 
место релевантни прописи из делокруга радног мес-
та (Закон о локалној самоуправи) - провераваће се 
усмено путем симулације.

Напомена: Ако учесник конкурса поседује важећи 
сертификат, потврду или други одговарајући доказ о 
знању енглеског језика, на траженом нивоу, и жели 
да на основу њега будете ослобођен тестирања ком-
петенције знање страног језика, неопходно је да уз 
пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен 
у делу *Знање страних језика који су тражени кон-
курсом), достави и тражени доказ у оригиналу или 
овереној фотокопији.

Комисија може одлучити да се кандидату изврши 
провера наведене компетенције, ако увидом у дос-
тављени доказ не може потпуно да оцени поседо-
вање ове компетенције.

За радно место под редним бројем 3:
1. Посебна функционална компетенција за област 
рада управно-правних послова (општи управни 
поступак) и посебна функционална компетенција за 
радно место релевантни прописи из делокруга рад-
ног места (Закон о политичким странкама) - прове-
раваће се писмено путем симулације.
2.  Посебна функционална компетенција за област 
рада студијско-аналитички послови (прикупљање и 
обрада података из различитих извора, укључујући 
и способност критичког вредновања и анализирања 
доступних информација) и посебна функционална 
компетенција за радно место професионално окру-
жење и прописи из надлежности и организације 
органа (Национална стратегија за борбу против 
корупције са пратећим Акционим планом) - провера-
ваће се усмено путем симулације.

За радно место под редним бројем 4:
1. Посебна функционална компетенција за радно 
место страни језик (енглески језик ниво Ц1) - прове-
раваће се писаним путем (тест).
2. Посебна функционална компетенција за област 
рада управљања фондовима ЕУ и међународном раз-
војном помоћи (ИПА програмирање и приоритизација 
пројектних идеја, писање програмских и пројектних 
докумената) и посебна функционална компетенција 
за радно место релевантни прописи из делокруга рад-
ног места (Закон о потврђивању Оквирног споразума 
између Републике Србије и Европске комисије о пра-
вилима за спровођење финансијске помоћи Европ-
ске уније Републици Србији у оквиру инструмента за 
претприступну помоћ ИПА II) - провераваће се усмено 
путем симулације.

Напомена: Ако учесник конкурса поседује важећи 
сертификат, потврду или други одговарајући доказ о 
знању енглеског језика, на траженом нивоу, и жели 
да на основу њега будете ослобођен тестирања ком-
петенције знање страног језика, неопходно је да уз 
пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен 
у делу *Знање страних језика који су тражени кон-
курсом), достави и тражени доказ у оригиналу или 
овереној фотокопији.

Комисија може одлучити да се кандидату изврши 
провера наведене компетенције, ако увидом у дос-
тављени доказ не може потпуно да оцени поседо-
вање ове компетенције.

Информације о материјалима за припрему кандида-
та за проверу посебних функционалних кометенција 
могу се наћи на интернет презентацији Министар-
ства државне управе и локалне самоуправе www.
mduls.gov.rs.

Провера понашајних компетенција за сва извр-
шилачка радна места: Понашајне компетенције 
(управљање информацијама, управљање задацима и 
остваривање резултата, орјентација ка учењу и проме-
нама, изградња и одржавање професионалних односа, 
савесност, посвећеност и интегритет) - провераваће се 
путем психометријских тестова, узорка понашања и 
интервјуа базираном на компетенцијама.

Интервју са комисијом и вредновање канди-
дата: Процена мотивације за рад на радном месту и 
прихватање вредности државних органа - провера-
ваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

IV Адреса на коју се подноси попуњен обра-
зац пријаве: Пријаве на конкурс шаљу се поштом 
на адресу: Министарство државне управе и локал-
не самоуправе, Бирчанинова 6, 11000 Београд или 
се подносе непосредно на писарници Министарства 
државне управе и локалне самоуправе, Бирчанино-
ва 6, 11000 Београд са назнаком „За јавни конкурс” 
или електронским путем на адресе: marija.krstovic@
mduls.gov.rs или tatjana.jovanovic@mduls.gov.rs.

Напомена: Ако се пријава подноси електронским 
путем, на месту које је предвиђено за потпис уно-
си се име и презиме кандидата, а кандидат пријаву 
потписује пре почетка прве фазе изборног поступка.

Администрација и управа
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V Лица задужено за давање обавештења о кон-
курсу: Татјана Јовановић и Марија Крстовић, тел: 
011/26-46-939 од 9.00 до 13.00 часова.

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

VII Рок за подношење пријава: Рок за подно-
шење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног 
дана од дана објављивања јавног конкурса у перио-
дичном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет презентацији 
Службе за управљање кадровима и Министарства 
државне управе и локалне самоуправе или у штам-
паној верзији на писарници Министарства државне 
управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, Бео-
град.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава 
добија шифру под којом подносилац пријаве учест-
вује у даљем изборном поступку. Шифра прија-
ве уноси се у образац пријаве након што комисија 
састави списак кандидата међу којима се спроводи 
изборни поступак. Подносилац пријаве се обавешта-
ва о додељеној шифри у року од три дана од пријема 
пријаве, достављањем наведеног податка на начин 
који је у пријави назначио за доставу обавештења.

IX Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка пре 
интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал 
или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија извода из мати-
чне књиге рођених; оригинал или оверена фото-
копија дипломе којом се потврђује стручна спрема; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о поло-
женом државном стручном испиту за рад у држав-
ним органима (кандидати са положеним правосуд-
ним испитом уместо доказа о положеном државном 
стручном испиту, подносе доказ о положеном пра-
восудном испиту), оригинал или оверена фотокопија 
доказа о радном искуству у струци (потврда, решење 
и други акти из којих се види на којим пословима, у 
ком периоду и са којом стручном спремом је стечено 
радно искуство).

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

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

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

Напомена: Законом о општем управном поступ-
ку („Службени гласник РС“, број 18/16) прописано је, 
између осталог, да су органи у обавези да по службеној 
дужности, када је то непходно за одлучивање у скла-
ду са законским роковима, бесплатно размењују, врше 
увид, обрађују и прибављају личне податке о чињени-
цима садржаним у службеним евиденцијама, осим ако 
странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документа 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 / уверење о положеном пра-
восудном испиту. Потребно је да учесник конкурса 
у делу Изјава* у обрасцу пријаве, заокружи на који 
начин жели да се прибаве његови подаци из служ-
бених евиденција.

X Рок за подношење доказа: Кандидати који су 
успешно прошли претходне фазе изборног поступка, 
пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се 
да у року од (5) пет радних дана од дана пријема 
обавештења доставе наведене доказе који се при-
лажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који 
се прилажу у конкурсном поступку, односно који 
на основу достављених или прибављених дока-
за не испуњавају услове за запослење, писмено се 
обавештавају да су искључени из даљег изборног 
поступка. Докази се достављају на наведену адресу 
Министарства. 

Кандидати који конкуришу на више радних места, 
која се разликују у погледу тражених доказа о дужи-
ни радног искуства у струци (потврда, решење и 
други акти из којих се види на којим пословима, у 
ком периоду и са којом стручном спремом је стечено 
радно искуство), дужни су да их доставе, у оригина-
лу или овереној фотокопији, према услову о дужи-
ни радног искуства у струци из радних места на која 
конкуришу. 

XI Врста радног односа: За сва радна места рад-
ни однос заснива се на неодређено време.

XII Датум и место провере компетенција учес-
ника конкурса у изборном поступку: Са учесници-
ма конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, 
разумљиве, потпуне и који испуњавају услове пред-
виђене огласом о јавном конкурсу, на основу подата-
ка наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни 
поступак ће се спровести почев од 11. јула 2019. годи-
не, о чему ће учесници конкурса бити обавештени 
писаним путем на адресе које су навели у својим прија-
вама.

Провера општих функционалних компетенција и пона-
шајних компетенција обавиће се у Служби за упра-
вљање кадровима, у Палати Србија Нови Београд, 
Булевар Михаила Пупина 2 (источно крило). Провера 
посебних функционалних компетенција и интервју са 
Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама 
Министарства државне управе и локалне самоуправе. 
Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу 
изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и 
времену спровођења наредне фазе изборног поступка 
на контакте (бројеве телефона или имејл-адресе), које 
наведу у својим обрасцима пријаве.

Напомене: Као државни службеник на изврши-
лачком радном место, може да се запосли и лице 
које нема положен државни стручни испит, али је 
дужно да га положи у прописаном року. Положен 
државни стручни испит није услов, нити предност 
за заснивање радног односа. Пробни рад је оба-
везан за све који први пут заснивају радни однос 
у државном органу. Пробни рад за радни однос 
на неодређено време траје шест месеци. Државни 
службеник на пробном раду, који је засновао радни 
однос на неодређено време и државни службеник 
који је засновао радни однос на неодређено време 
а који нема положен државни стручни испит, пола-
же државни стручни испит у року од шест месеци од 
дана заснивања радног односа.

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

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је име-
новао министар државне управе и локалне самоуправе.

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији 
(www.mduls.gov.rs) и огласној табли Министарствa 
државне управе и локалне самоуправе; на интер-
нет презентацији Службе за управљање кадровима 

(www.suk.gov.rs), на порталу еУправе, на интернет 
презентацији, огласној табли и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.

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.

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ

Генерални секретаријат Владе, на основу члана 54 
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) и члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном 
конкурсу за попуњавање радних места у државним 
органима („Службени гласник РС“, број 2/19) и Закљу-
чака Комисије за давање сагласности за ново запо-
шљавање и додатно радно ангажовање код корис-
ника јавних средстава 51 број 112-2993/2019 од 26. 
марта 2019. године и 51 број: 112-4309/2019 од 25. 
априла 2019. године

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА

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

1. Радно место шеф Одсека у 
Одсеку за организацију догађаја 
од значаја за Републику Србију, 

међународну сарадњу и издавање 
идентификационих докумената 

запосленима у посебним 
организацијама

Сектор за међународну и развојну 
сарадњу, звање виши саветник

1 извршилац

Опис послова: Руководи и планира рад Одсека и 
пружа стручна упутства, координира и надзире рад 
државних службеника у Одсеку; надзире органи-
зацију билатералних и мултилатералних догађаја 
када у њима учествују страна лица од значаја за 
Републику Србију; обавља послове који се односе 
на сарадњу са органима државне управе и локал-
не самоуправе неопходне за организацију догађаја 
од значаја за Републику Србију; надзире обављање 
послова везаних за остваривање сарадње са стра-
ним амбасадама у Републици Србији, као и са амба-
садама Републике Србије у иностранству; обавља 
сарадњу са представницима страних Влада и међу-
народних организација у вези са реализацијом посе-
та страних и међународних званичника везаних за 
учешће на међународним скуповима које организује 
Сектор; надзире организацију активности и припре-
му планова и извештаја о активностима из делокруга 
Сектора; прати и анализира праксе других земаља 
и мултилатералних организација из делокруга свог 
рада; надзире сарадњу са службама протокола Вла-
де, председника Републике, Народне скупштине, 
дипломатским протоколом и службама протоко-
ла јединица локалне самоуправе и обавља и друге 
послове по налогу помоћника генералног секретара.

Услови: стечено високо образовање из области 
друштвено-хуманистичких наука на основним академ-
ским 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 и најмање седам година радног 
искуства у струци; положен државни стручни испит, 
као и потребне компетенције за обављање послова 
радног места.

Администрација и управа
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2. Радно место руководилац Групе 
у Групи за организационе послове, 
у Одсеку за организацију догађаја 

од значаја за Републику Србију, 
међународну сарадњу и издавање 

идентификационих докумената 
запосленима у посебним 

организацијама
у Сектору за међународну и развојну 
сарадњу, звање самостални саветник

1 извршилац

Опис послова: Руководи, планира, пружа стручна 
упутства и надзире рад државних службеника у Гру-
пи; организује техничку, административну и логис-
тичку подршку у организацији догађаја од значаја за 
Републику Србију; обавља послове сарадње који се 
односе на организацију билатералних и мултилате-
ралних догађаја када у њима учествују страна лица 
од значаја за Републику Србију; надзире активности 
везане за послове штампања позивница, писама и 
других протоколарних дописа; припрема саопштења 
за јавност; организује интервјуе и прес конференције 
у сарадњи са Канцеларијом за медије; по инструкција-
ма помоћника генералног секретара Владе сарађује 
са свим штампаним и електронским медијима у циљу 
правовременог и потпуног информисања о свим 
активностима које се односе на догађаје у организа-
цији Сектора и обавља друге послове по налогу шефа 
Одсека.

Услови: стечено високо образовање из области 
друштвено-хуманистичких наука на основним академ-
ским 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 и најмање пет година радног 
искуства у струци; положен државни стручни испит, 
као и потребне компетенције за обављање послова 
радног места.

3. Радно место руководилац Групе 
у Групи за међународну сарадњу 
и издавање идентификационих 

докумената запосленима у 
посебним организацијама, у 

Одсеку за организацију догађаја 
од значаја за Републику Србију, 

међународну сарадњу и издавање 
идентификационих докумената 

запосленима у посебним 
организацијама

у Сектору за међународну и развојну 
сарадњу, звање самостални саветник

1 извршилац

Опис послова: Руководи, планира, пружа струч-
на упутства и надзире рад државних службеника у 
Групи; координира послове који се односе на пријем 
и обраду захтева и издавање идентификационих 
докумената, које у складу са посебним актима Вла-
де издаје Генерални секретаријат Владе; сарађује са 
другим државним органима у вези издавања наведе-
них идентификационих докумената; обавља послове 
сарадње Генералног секретаријата Владе са страним 
владиним и невладиним организацијама, дипломат-
ско-конзуларним представништвима страних земаља 
у Републици Србији, дипломатско-конзуларним пред-
ставништвима Републике Србије у иностранству и 
мултилатералним организацијама; надзире актив-
ности везане за израду међународних билатералних 
и мултилатералних споразума, докумената, аката и 
међународних преписки из надлежности Сектора; 
прати правила и процедуре ради успостављања ефи-
касније и целисходније сарадње са  субјектима међу-
народног права и обавља друге послове по налогу 
шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету и најмање пет година 
радног искуства у струци; положен државни стручни 
испит, као и потребне компетенције за обављање 
послова радног места.

4. Радно место за међународну 
сарадњу и издавање 

идентификационих докумената 
у Групи за међународну сарадњу 
и издавање идентификационих 

докумената запосленима у 
посебним организацијама

у Одсеку за међународну сарадњу 
и издавање идентификационих 

докумената запосленима у посебним 
организацијама у Сектору за 

међународну и развојну сарадњу, 
звање саветник

1 извршилац

Опис послова: Обавља послове који се односе на 
пријем и обраду захтева и издавање идентификацио-
них докумената, које у складу са посебним актима 
Владе издаје Генерални секретаријат Владе; учест-
вује у сарадњи са другим државним органима у вези 
издавања наведених идентификационих докумената; 
пружа подршку у сарадњи Генералног секретаријата 
Владе са страним владиним и невладиним органи-
зацијама, дипломатско-конзуларним представништ-
вима страних земаља у Републици Србији, дипло-
матско-конзуларним представништвима Републике 
Србије у иностранству и мултилатералним организа-
цијама; учествује у изради међународних билатерал-
них и мултилатералних споразума, докумената, аката 
и међународних преписки из надлежности Сектора; 
обавља преводилачке послове за потребе Сектора и 
обавља друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из области друштве-
но-хуманистичких наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету и 
најмање три године радног искуства у струци; положен 
државни стручни испит, као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

Место рада: Београд, Немањина 11

III Фазе изборног поступка и учешће кандида-
та: Изборни поступак спроводи се из више обавезних 
фаза у којима се проверавају опште функционалне, 
посебне функционалне и понашајне компетенције и 
фазе у којој се спроводи интервју са Комисијом. Кан-
дидатима који учествују у изборном поступку прво се 
проверавају опште функционалне компетенције.

У изборном поступку за сва извршилачка рад-
на места проверавају се:
Опште функционалне компетенције, и то: органи-
зација и рад државних органа РС - провераваће 
се путем теста (писмено), дигитална писменост - 
провераваће се решавањем задатака (практичним 
радом на рачунару), пословна комуникацијa - про-
вераваће се путем симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функционалне 
компетенције „Дигитална писменост“, ако поседујете 
важећи сертификат, потврду или други одговарајући 
доказ о познавању рада на рачунару, на траженом 
нивоу и желите да на основу њега будете ослобођени 
тестирања компетенције - Дигитална писменост, нео-
пходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпу-
ности попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите и 
тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. 

Комисија ће на основу приложеног доказа донети 
одлуку да ли може или не може да прихвати доказ 
који сте приложили уместо тестовне провере. 

Информације о материјалима за припрему кандида-
та за проверу општих функционалних компетенција 
могу се наћи на сајту Службе за управљање кадрови-
ма, www.suk.gov.rs.

IV Провера посебних функционалних компе-
тенција: Након пријема извештаја о резултатима 
провере општих функционалних компетенција, међу 
кандидатима који су испунили мерила за проверу 
општих функционалних компетенција, врши се про-
вера посебних функционалних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:
- посебна функционална компетенција за област рада 
послови руковођења (организационо понашање) - 
провераваће се писмено путем писане симулације;
- посебна функционална компетенција за област рада 
студијско-аналитички послови (прикупљање и обра-
да података из различитих извора укључујући способ-
ност критичког вредновања и анализирања доступ-
них информација) - провераваће се писмено путем 
писане симулације;
- посебна функционална компетенција за радно место 
- Пословник Владе - провераваће се писмено путем 
писане симулације;
- посебна функционална компетенција за радно место - 
енглески језик, ниво Б1 - провераваће се увидом у сер-
тификат или усмено путем разговора са кандидатом.

За радно место под редним бројем 2:
- посебна функционална компетенција за област рада 
послови руковођења (организационо понашање) - 
провераваће се писмено путем писане симулације;
- посебна функционална компетенција за област рада 
послови односа са јавношћу (менаџмент догађаја) - 
провераваће се писмено путем писане симулације;
- посебна функционална компетенција за радно место 
- Пословник Владе - провераваће се писмено путем 
писане симулације;
- посебна функционална компетенција за радно место - 
енглески језик, ниво Б1 - провераваће се увидом у сер-
тификат или усмено путем разговора са кандидатом.

За радно место под редним бројем 3:
- посебна функционална компетенција за област рада 
послови руковођења (организационо понашање) - 
провераваће се писмено путем писане симулације;
- посебна функционална компетенција за радно место 
- Закон о потврђивању споразума између Републике 
Србије и Транспортне заједнице о седишту Сталног 
секретаријата Транспортне заједнице - провераваће 
се писмено путем писане симулације;
- посебна функционална компетенција за радно место 
- Бриселски споразум - провераваће се писмено путем 
писане симулације;
- посебна функционална компетенција за радно место - 
енглески језик, ниво Б1 - провераваће се увидом у сер-
тификат или усмено путем разговора са кандидатом.

За радно место под редним бројем 4:
- посебна функционална компетенција за област рада 
послови међународне сарадње и европских интегра-
ција (пословно дипломатски протокол и дипломатска 
пракса) - провераваће се писмено путем писане симу-
лације;
- посебна функционална компетенција за област рада 
студијско-аналитички послови (прикупљање и обра-
да података из различитих извора укључујући способ-
ност критичког вредновања и анализирања доступ-
них информација) - провераваће се писмено путем 
писане симулације;
- посебна функционална компетенција за радно место 
- Закон о потврђивању споразума између Републике 
Србије и Транспортне заједнице о седишту Сталног 
секретаријата Транспортне заједнице - провераваће 
се писмено путем писане симулације;
- посебна функционална компетенција за радно место - 
енглески језик, ниво Б1 - провераваће се увидом у сер-
тификат или усмено путем разговора са кандидатом.
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Напомена: Ако поседујете важећи сертификат, 
потврду или други одговарајући доказ о знању 
енглеског језика, на траженом нивоу и желите да на 
основу њега будете ослобођени тестирања компетен-
ције знање страног језика, неопходно је да уз пријав-
ни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу 
*Знање страних језика који су тражени конкурсом), 
доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној 
фотокопији. Комисија ће на основу приложеног дока-
за донети одлуку да ли може или не може да прихвати 
доказ који сте приложили уместо усмене провере.

Информације о материјалима за припрему кандида-
та за проверу посебних функционалних компетенција 
могу се наћи на сајту Генералног секретаријата Владе 
www.gs.gov.rs. 

V Понашајне компетенције (за радна места под 
редним бројевима 1, 2 и 3 - управљање информација-
ма, управљање задацима и остваривање резултата, 
оријентација ка учењу и променама, изградња и одр-
жавање професионалних односа, савесност, посвеће-
ност и интегритет и управљање људским ресурсима, 
а за радно место под редним бројем 4. - управљање 
информацијама, управљање задацима и оствари-
вање резултата, оријентација ка учењу и промена-
ма, изградња и одржавање професионалних односа, 
савесност, посвећеност и интегритет), провераваће 
се путем психометријских тестова - стандардизовани 
инструмент (писмено), узорка понашања и интервјуа 
базираног на компетенцијама (усмено).

VI Процена мотивације за рад на радном месту и 
прихватање вредности државних органа провераваће 
се путем интервјуа са Комисијом (усмено).

VII Адреса на коју се подноси попуњен образац 
пријаве за конкурс: Генерални секретаријат Владе, 
Немањина 11, 11000 Београд, са назнаком „За јавни 
конкурс за попуњавање извршилачких радних места”.

VIII Лица које је задужено за давање оба-
вештења: Даница Давидовић, тел: 011/36-17-745, 
Генерални секретаријат Владе, од 10.00 до 13.00 
часова.

IX Општи услови за запослење: држављанство 
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; 
да учеснику конкурса раније није престајао радни 
однос у државном органу због теже повреде дужнос-
ти из радног односа и да није осуђиван на казну затво-
ра од најмање шест месеци.

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

XI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет презентацији 
Генералног секретаријата Владе или у штампаној 
верзији на писарници Генералног секретаријата Вла-
де, Немањина 11, Београд.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава 
добија шифру под којом подносилац пријаве учест-
вује 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.

XII Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка пре 
интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал 
или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија извода из матич-
не књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема; ори-
гинал или оверена фотокопија доказа о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним орга-
нима (кандидати са положеним правосудним испитом 
уместо доказа о положеном државном стручном испи-
ту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); 

оригинал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврда, решење и други акти из 
којих се види на којим пословима, у ком периоду и са 
којом стручном спремом је стечено радно искуство) и 
оригинал или оверена фотокопија потврде да канди-
дату раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде радне дужности из радног 
односа издате од стране државних органа у коме је 
учесник јавног конкурса био у радном односу.
Државни службеник који се пријављује на јавни кон-
курс, уместо уверења о држављанству и извода из 
матичне књиге рођених подноси решење о распо-
ређивању или премештају на радно место у органу у 
коме ради или решење да је нераспоређен. 
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији 
која је оверена 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 приложити и фотокопије докумена-
та које су оверене пре 1. марта 2017. године у основ-
ним судовима, односно општинским управама.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о положе-
ном државном стручном испиту за рад у државним 
органима/уверење о положеном правосудном испи-
ту. Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 
и 95/18) прописано је, између осталог, да у поступку 
који се покреће по захтеву странке орган може да врши 
увид, прибавља и обрађује личне податке о чињени-
цама о којима се води службена евиденција када је то 
неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито 
изјави да ће те податке прибавити сама. Потребно је 
да кандидат у делу изјава у обрасцу пријаве заокружи 
на који начин жели да се прибаве његови подаци из 
службених евиденција. 
XIII Рок за подношење доказа: Кандидати који су 
успешно прошли претходне фазе изборног поступка, 
пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се 
да у року од пет радних дана од дана пријема оба-
вештења доставе наведене доказе који се прилажу 
у конкурсном поступку. Кандидати који не доста-
ве наведене доказе који се прилажу у конкурсном 
поступку, односно који на основу достављених или 
прибављених доказа не испуњавају услове за запос-
лење, писмено се обавештавају да су искључени из 
даљег изборног поступка. Докази се достављају на 
наведену адресу Генералног секретаријата Владе, 
Немањина 11, Београд. 

Кандидати који конкуришу на више радних места, која 
се разликују у погледу тражених доказа о дужини рад-
ног искуства у струци (потврда, решење и други акти 
из којих се види на којим пословима, у ком периоду 
и са којом стручном спремом је стечено радно иску-
ство), дужни су да их доставе, у оригиналу или овере-
ној фотокопији, према услову о дужини радног иску-
ства у струци из радних места на која конкуришу. 

XIV Трајање радног односа: За сва радна места 
радни однос се заснива на неодређено време. Кан-
дидати који први пут заснивају радни однос у држав-
ном органу подлежу пробном раду у трајању од шест 
месеци. Кандидати без положеног државног стручног 
испита примају се на рад под условом да тај испит 
положе до окончања пробног рада.

Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, 
којим је прописано да су кандидатима при запошља-
вању у државни орган, под једнаким условима дос-
тупна сва радна места и да се избор кандидата врши 
на основу провере компетенција. 

XV Провера компетенција учесника конкур-
са проверава се у изборном поступку: Са учес-
ницима конкурса чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају 

услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на 
основу података наведених у обрасцу пријаве на кон-
курс, изборни поступак ће се спровести, почев од 18. 
јула 2019. године, о чему ће учесници конкурса бити 
обавештени телеграмом на адресе које су навели у 
својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција и пона-
шајних компетенција ће се обавити у Служби за упра-
вљање кадровима, у Палати ,,Србија“ Нови Београд, 
Булевар Михаила Пупина 2 (источно крило). Провера 
посебних функционалних компетенција и интервју са 
Конкурсном комисијом ће се обавити у просторија-
ма Генералног секретаријата Владе (Немањина 11). 
Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу 
изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и 
времену спровођења наредне фазе изборног поступка 
на контакте (бројеве телефона или e-mail адресе), које 
наведу у својим обрасцима пријаве.

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

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је име-
новао Генерални секретар Владе.

Овај конкурс се објављује на веб-страници Генерал-
ног секретаријата Владе: www.gs.gov.rs, на веб-стра-
ници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.
rs, на порталу еУправе, на огласној табли, веб-страни-
ци и периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање.

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.

Обрасци пријаве на конкурс, за сва радна места, могу 
се преузети на званичној интернет презентацији Гене-
ралног секретаријата Владе или у штампаној верзији 
на писарници Генералног секретаријата Владе, Бео-
град, Немањина 11.

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

На основу члана 54. Закона о државним службеници-
ма („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправ-
ка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 
104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и члана 9. став 1. Уредбе 
о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних 
места у државним органима („Службени гласник РС“, 
број 2/19), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се попуњавају радна места: 
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфра-
структуре, Београд, Немањина 22-26 

II Радна места које се попуњавају:

1. Радно место за издавање 
локацијских услова и 

верификацију
звање самостални саветник, Одсек 
за издавање локацијских услова, 

Одељење за спровођење обједињене 
процедуре, Сектор за за грађевинске 

послове, спровођење обједињене 
процедуре и озакоњење

1 извршилац

Опис посла: Обавља послове који се односе на 
спровођење планских докумената и предлаже мере 
за унапређење; издаје локацијске услове за објекте 
из надлежности Републике Србије, издаје информа-
ције о локацији и ради мишљења на примену зако-
на ван обједињене процедуре; пружа стручну помоћ 
и верификује документацију у поступку обједиње-
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не процедуре; учествује у пружању стручне помоћи 
општинама и имаоцима јавних овлашћења у вези са 
тумачењем и спровођењем планова у поступку обје-
дињене процедуре; учествује у раду Комисије за пла-
нове ЈЛС на територији Републике; израђује инфор-
мације, извештаје и анализе из делокруга свог рада; 
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области правне науке, односно стручне области у 
оквиру образовно-научног поља техничко-техно-
лошких наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету,најмање пет година радног 
искуства у струци, положен државни стручни испит, 
као и потребне компетенције за обављање послова 
радног места. 

Место рада: Београд.

2. Радно место за имовинско-
правне послове у поступку 
издавања грађевинских и 

употребних дозвола и решења о 
одобрењу извођења радова за које 
се не издаје грађевинска дозвола

звање самостални саветник, Одсек 
за ревизију (стручну контролу) 

техничке документације и издавaње 
грађевинских и употребних дозвола 

у обједињеној процедури кроз 
Централни информациони систем-
електронске дозволе, Одељење за 

спровођење обједињене процедуре, 
Сектор за грађевинске послове, 

спровођење обједињене процедуре 
и озакоњење
1 извршилац

Опис послова: Врши контролу података и 
испуњеност формалних услова које садржи захтев 
поднет кроз ЦИС за издавање грађевинских, прив-
ремених грађевинских и употребних дозвола, као 
и решења о одобрењу извођења радова за које 
се не издаје грађевинска дозвола, у погледу зако-
ном прописаних услова у делу имовинско-правних 
односа; припрема нацрте решења грађевинских, 
привремених грађевинских и употребних дозво-
ла, као и предлоге решења за изградњу објеката 
и извођење радова за које се не издаје грађевин-
ска дозвола; врши утврђивање испуњености усло-
ва за пријаву отпочињања радова и прослеђивања 
пројеката за извођење на противпожарну саглас-
ност МУП-у;прати утврђене ставове других органа 
и судова из области имовинско-правних односа 
ради уједначености праксе у тој области; стара се 
о изради одговарајућих упутстава и информација 
за инвеститоре и припрема извештаје и анализе 
о објектима од значаја за Републику Србију; пру-
жа правну помоћ странкама и органима јединица 
локалне самоуправе у поступку издавања грађе-
винских и употребних дозвола; израђује извештаје 
о стању из делокруга Одсека; обавља и друге 
послове по налогу шефа Одсека. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету,нај-
мање пет година радног искуства у струци, положен 
државни стручни испит, као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места. 

Место рада: Београд

3. Радно место за контролу 
техничке документације у 

поступку издавања грађевинских, 
привремених грађевинских 

дозвола и решења за изградњу 
објеката и извођење радова за које 
се не издаје грађевинска дозвола

звање саветник, Одсек за ревизију 
(стручну контролу) техничке 
документације и издавaње 

грађевинских и употребних дозвола 
у обједињеној процедури кроз 

Централни информациони систем-
електронске дозволе, Одељење за 

спровођење обједињене процедуре, 
Сектор за грађевинске послове, 

спровођење обједињене процедуре и 
озакоњење

1 извршилац

Опис послова: Врши преглед и проверава испуње-
ност формалних услова техничке документације која 
се прилаже уз захтеве поднете кроз ЦИС за издавање 
грађевинских, привремених грађевинских дозво-
ла, као и захтева за измену грађевнинских дозвола; 
проверава усклађеност предметне документације са 
локацијским условима; учествује у изради предлога 
решења грађевинских или привремених грађевин-
ских дозвола; координира израду закључка о одба-
цивању захтева; проверава испуњеност услова за 
пријаву радова; проверава испуњеност услова по 
пријави о завршетку израде темеља и завршетку 
израде објекта у конструктивном смислу кроз ЦИС 
и обавештава грађевинску инспекцију о приспелим 
изјавама; стара се о изради одговарајућих упутстава и 
информација за инвеститоре и припрема извештаје и 
анализе о објектима од значаја за Републику Србију; 
контактира са странкама у поступку и органима једи-
нице локалне самоуправе и о уоченим проблемима 
обавештава шефа Одсека; припрема информације и 
извештаје из делокруга свог рада и предлаже преду-
зимање одговарајућих мера или активности; обавља 
и друге послове по налогу шефа Одсека. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-на-
учног поља техничко - технолошких или природно 
- математичких наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мас-
тер академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, најмање три године радног 
искуства у струци, положен државни стручни испит, 
као и потребне компетенције за обављање послова 
радног места.

Место рада: Београд

4. Радно место за одрживи развој 
становања

звање саветник, Одсек за припрему 
и праћење стратешких и других 

докумената у области становања, 
комуналних делатности и енергетске 
ефикасности, Одељење за стамбену 
политику, комуналне делатности и 
енергетску ефикасност, Сектор за 

стамбену и архитектонску политику, 
комуналне делатности и енергетску 

ефикасност
1 извршилац

Опис послова: Учествује у припреми стратешких 
документа, као и програма и пратећих аката из области 
стамбене подршке; учествује у припреми стручних 
основа за израду нацрта закона и предлога других 
прописа из области становања; учествује у изради 
мишљења о примени прописа везано за архитекстон-
ске и грађевинско-техничке аспекте становања; пра-
ти рад непрофитних стамбених организација у вези 

квалитета пружања услуга корисницима; припрема 
анализе, извештаје и информације из области стано-
вања и учествује у предлагању мера за унапређење 
архитекстонских и грађевинских стандарда становања; 
прати спровођење стратешких документа и програма 
и пројеката стамбене подршке; сарађује са локалним 
самоуправама и непрофитним стамбеним организа-
цијама на припреми и спровођењу програма социјал-
ног становања; обавља и друге послове по налогу 
шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
природно-математичких или техничко-технолошких 
наука на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету, најмање три године 
радног искуства у струци, положен државни стручни 
испит, као и потребне компетенције за обављање посло-
ва радног места.

Место рада: Београд

5. Радно место за анализу и 
унапређење стања у области 

становања и комуналних 
делатности

звање самостални саветник, Одсек 
за припрему и праћење стратешких 

и других докумената у области 
становања, комуналних делатности 

и енергетске ефикасности, Одељење 
за стамбену политику, комуналне 

делатности и енергетску ефикасност, 
Сектор за стамбену и архитектонску 
политику, комуналне делатности и 

енергетску ефикасност
 1 извршилац

Опис послова: Анализира податке ради утврђи-
вања стања у области становања и комуналних 
делатности, припремаинформације и извештаје 
и израђује предлоге мера за унапређење;при-
према, прати, и координира контролу наменског 
коришћења средстава намењених за стамбену 
подршку; организује послове стручне помоћи и 
техничке подршке у изради и реализацији програ-
ма стамбене подршке и пружа стручну и техничку 
помоћ у сарањи са непрофитним стамбеним орга-
низацијама и корисницима стамбене подршке; 
прати спровођење пројеката којима се унапређује 
квалитет комуналне инфраструктуре и технич-
ки стандарди за становање, израђује извештаје и 
предлаже мере за унапређење; прати реализацију 
активности на унапређењу становања Рома; води 
базу података о закупцима на неодређено вре-
ме у становима грађана, задужбина и фондација; 
сарађује са јединицама локаних самоуправа у при-
купљању података о стамбеним потребама и капа-
цитетима за спровођење мера стамбене политике 
на локалном нивоу; припрема моделе финанси-
рања програма стамбене подршке који испуњавају 
услове за финансирање; обавља и друге послове 
по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља економских наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мас-
тер академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, најмање пет година радног 
искуства у струци, положен државни стручни испит, 
као и потребне компетенције за обављање послова 
радног места.

Место рада: Београд

Администрација и управа
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6. Радно место за унапређење 
енергетске ефикасности у 

зградама
звање сааветник, Одсек за припрему 

и праћење стратешких и других 
докумената у области становања, 

комуналних делатности и енергетске 
ефикасности, Одељење за стамбену 
политику, комуналне делатности и 
енергетску ефикасност, Сектор за 

стамбену и архитектонску политику, 
комуналне делатности и енергетску 

ефикасност
1 извршилац

Опис послова: Припрема прилоге за анализу ефе-
ката прописа и учествује у припреми мишљења о 
примени техничких прописа из делокруга Министар-
ства који се односе на област енергетске ефикас-
ности; учествује у изради анализе стања у области 
енергетске ефикасности у зградама у РС и припрема 
извештаје и информације о овој области; учествује у 
предлагању мере за унапређење енергетске ефикас-
ности у зградама; учествује у припреми акционих пла-
нова за унапређење енергетске ефикасности у грађе-
винском и стамбеном сектору; пружа стручну помоћ 
правним и физичким лицима у вези са применом 
прописа из области енергетске ефикасности; учест-
вује у хармонизацију прописа Европске уније у окви-
ре националног законодавства у области енергетске 
ефикасности; учествује у изради техничких прописа; 
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, најмање три 
године радног искуства у струци, положен држав-
ни стручни испит, као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

Место рада: Београд

7. Радно место за студијско 
аналитичке послове и вођење 
база података о енергетској 

ефикасности у зградама
звање саветник, Одсек за припрему 

и праћење стратешких и других 
докумената у области становања, 

комуналних делатности и енергетске 
ефикасности, Одељење за стамбену 
политику, комуналне делатности и 
енергетску ефикасност, Сектор за 

стамбену и архитектонску политику, 
комуналне делатности и енергетску 

ефикасност
1 извршилац

Опис послова: Припрема предлоге програма за 
спровођење стратегија и прописа из области енергет-
ске ефикасности у зградама, као и прилоге о анали-
зи ефеката примене прописа; учествује у припреми 
мишљења о примени техничких прописа из делокру-
га министарства који се односе на област енергетске 
ефикасности зграда; врши контролу документације 
и припрема решења о испуњености услова за изда-
вање сертификата о енергетским својствима зграда; 
учествује у припреми предлога аката, информација 
и извештаја који се односе на енергетску ефикасност 
зграда; пружа стручну помоћ странкама у поступку 
и институцијама и телима који се баве енергетском 
ефикасношћу, припрема упутства из дате области, 
као и примени информационог система - Централног 
регистра енергетских пасоша; обавља и друге посло-
ве по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-научног 
поља техничко-технолошких наука 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 студија-
ма на факултету, најмање три године радног искуства у 
струци, положен државни стручни испит, као и потреб-
не компетенције за обављање послова радног места.

Место рада: Београд

8. Радно место руководилац Групе, 
самостални саветник

Група за правне послове, Одељење 
за стамбену политику, комуналне 

делатности и енергетску ефикасност, 
Сектор за стамбену и архитектонску 
политику, комуналне делатности и 
енергетску ефикасност, самостални 

саветник
1 извршилац

Опис послова: Руководи радом Групе, планира и 
усмерава рад државних службеника у Групи; учест-
вује у изради нацрта закона и подзаконских аката из 
области становања, комуналних делатности и енер-
гетске ефикасности; координира активности на при-
преми прописа из области становања, комуналних 
делатности и енергетске ефикасности; организује и 
координира активности на припреми анализа, инфор-
мација и извештаја о праћењу примене прописа из 
области становања, комуналних делатности и енер-
гетске ефикасности; Организује и учествује у при-
преми и давању мишљења и објашњења о примени 
прописа који уређују питања из области становања, 
комуналних делатности и енергетске ефикасности; 
сарађује са институцијама и органима државне упра-
ве и локалне самоуправе у области становања, кому-
налних делатности и енергетске ефикасности; учест-
вује у међународној сарадњи и прати прописе других 
земаља у области становања, комуналних делатности 
и енергетске ефикасности; обавља и друге послове по 
налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету, нај-
мање пет година радног искуства у струци, положен 
државни стручни испит, као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

Место рада: Београд

9. Радно место за правне послове 
у области архитектонске политике 
и грађевинских производа, звање 

саветник
Одсек за архитектонску политику и 
грађевинске производе, Сектор за 

стамбену и архитектонску политику, 
комуналне делатности и енергетску 

ефикасност
1 извршилац

Опис послова: Учествује у припреми стратешких и 
других докумената и прописа у области архитектон-
ске политике и грађевинских производа; учествује 
у предлагању мера за унапређење архитектонске 
политике; припрема мишљења о примени закона и 
прописа који уређују питања из области грађевин-
ских производа; учествује у хармонизацији са про-
писима Европске уније који уређују архитектонске 
делатности и грађевинске производе; пружа стручну 
помоћ другим органима, организацијама, јединицама 
локалне самоуправе и грађанима давањем мишљења 
и објашњења о примени прописа из области грађе-

винских производа; припрема информације, образаца 
и стручна упутстава за примену прописа из области 
становања;учествује у припреми извештаја и инфор-
мација о примени прописа из области архитектонске 
делатности и грађевинских производа; обавља и дру-
ге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету, нај-
мање три године радног искуства у струци, положен 
државни стручни испит, као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

Место рада: Београд

III Фазе изборног поступка и учешће кандида-
та: Изборни поступак спроводи се из више обавезних 
фаза у којима се проверавају опште функционалне, 
посебне функционалне и понашајне компетенције и 
фазе у којој се спроводи интервју са комисијом. Кан-
дидатима који учествују у изборном поступку прво се 
проверавају опште функционалне компетенције.

У изборном поступку за сва извршилачка рад-
на места проверавају се:
Опште функционалне компетенције, и то: органи-
зација и рад државних органа РС - провераваће се 
путем теста (писмено); дигитална писменост - прове-
раваће се решавањем задатака (практичним радом 
на рачунару); пословна комуникација - провераваће 
се путем симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функционалне 
компетенције „Дигитална писменост“, ако поседујете 
важећи сертификат, потврду или други одговарајући 
доказ о познавању рада на рачунару, на траженом 
нивоу и желите да на основу њега будете ослобођени 
тестирања компетенције - Дигитална писменост, нео-
пходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпу-
ности попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите и 
тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. 
Комисија ће на основу приложеног доказа донети 
одлуку да ли може или не може да прихвати доказ 
који сте приложили уместо тестовне провере. 

IV Провера посебних функционалних компе-
тенција: Након пријема извештаја о резултатима 
провере општих функционалних компетенција, међу 
кандидатима који су испунили мерила за проверу 
општих функционалних компетенција, врши се про-
вера посебних функционалних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:
- Посебна функционална компетенција за област рада 
студијско аналитички послови (прикупљање и обрада 
података из различитих извора, укључујући и способ-
ност критичког вредновања и анализирања доступ-
них информација) - провераваће се путем симулације 
(писмено).
- Посебна функционална компетенција за радно место 
– релевантни прописи из делокруга радног места 
(Закон о планирању и изградњи; Уредба о локацијским 
условима) - провераваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 2:
- Посебна функционална компетенција за област рада 
управно-правни послови (општи управни поступак) - 
провераваће се путем симулације (писмено).
- Посебна функционална компетенција за област рада 
студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада 
података из различитих извора, укључујући и способ-
ност критичког вредновања и анализирања доступ-
них информација); провераваће се путем симулације 
(писмено).
- Посебна функционална компетенција за радно место 
– релевантни прописи из делокруга радног места 
(Закон о планирању и изградњи; Правилник о поступ-
ку спровођења обједињене процедуре електронским 
путем) – провераваће се путем симулације (усмено).

Администрација и управа
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За радно место под редним бројем 3:
- Посебна функционална компетенција за област рада 
студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада 
података из различитих извора, укључујући и способ-
ност критичког вредновања и анализирања доступ-
них информација); провераваће се путем симулације 
(писмено).
- Посебна функционална компетенција за област рада 
управно-правни послови (општи управни поступак) - 
провераваће се путем симулације (писмено).
- Посебна функционална компетенција за радно место 
– релевантни прописи из делокруга радног места 
(Закон о планирању и изградњи; Правилник о поступ-
ку спровођења обједињене процедуре електронским 
путем) – провераваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 4: 
- Посебна функционална компетенција за област 
рада нормативни послови (припрема и израда струч-
них мишљења и образложења о примени прописа из 
области становања) - провераваће се путем симула-
ције (писмено).
- Посебна функционална компетенција за област рада 
студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада 
података из различитих извора, укључујући и способ-
ност критичког вредновања и анализирања доступ-
них информација) - провераваће се путем симулације 
(писмено).
- Посебна функционална компетенција за радно место – 
релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о 
становању и одржавању зграда; Закон о општем управ-
ном поступку) - провераваће се путем симулације (усме-
но).

За радно место под редним бројем 5:
- Посебна функционална компетенција за област рада 
студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада 
података из различитих извора, укључујући и способ-
ност критичког вредновања и анализирања доступ-
них информација) - провераваће се путем симулације 
(писмено).
- Посебна функционална компетенција за радно место - 
релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о 
становању и одржавању зграда; Закон о општем управном 
поступку) - провераваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 6:
- Посебна функционална компетенција за област рада 
студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада 
података из различитих извора, укључујући и способ-
ност критичког вредновања и анализирања доступ-
них информација) - провераваће се путем симулације 
(писмено).
- Посебна функционална компетенција за област рада 
– послови међународне сарадње и европских инте-
грација (познавање прописа ЕУ у контексту праћења 
усклађивања прописа Републике Србије са прописима 
и стандардима Европске уније у области енергетске 
ефикасности зграда) - провераваће се путем симула-
ције (писмено).
- Посебна функционална компетенција за радно 
место - релевантни прописи из делокруга радног 
места (Закон о планирању и изградњи; Закон о ефи-
касном коришћењу енергије) - провераваће се путем 
симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за радно место 
- страни језик (знање енглеског језика - ниво Б1) - про-
вераваће се путем теста.
Напомена: Ако поседујете важећи сертификат, потвр-
ду или други одговарајући доказ о знању енглеског 
језика, на траженом нивоу, и желите да на основу 
њега будете ослобођени тестирања компетенције 
знање страног језика, неопходно је да уз пријав-
ни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу 
*Знање страних језика који су тражени конкурсом), 
доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној 
фотокопији. Комисија ће на основу приложеног дока-
за донети одлуку да ли може или не може да прихвати 
доказ који сте приложили уместо тестирања. 

За радно место под редним бројем 7:
- Посебна функционална компетенција за област рада 
студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада 
података из различитих извора, укључујући и способ-

ност критичког вредновања и анализирања доступ-
них информација) - провераваће се путем симулације 
(писмено).
- Посебна функционална компетенција за област рада 
- послови међународне сарадње и европских инте-
грација (познавање прописа ЕУ у контексту праћења 
усклађивања прописа Републике Србије са прописима 
и стандардима Европске уније у области енергетске 
ефикасности зграда) - провераваће се путем симула-
ције (писмено).
- Посебна функционална компетенција за радно место - 
релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о 
планирању и изградњи; Закон о ефикасном коришћењу 
енергије) - провераваће се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за радно место 
- страни језик (знање енглеског језика - ниво Б1) - про-
вераваће се путем теста.
Напомена: Ако поседујете важећи сертификат, потвр-
ду или други одговарајући доказ о знању енглеског 
језика, на траженом нивоу, и желите да на основу 
њега будете ослобођени тестирања компетенције 
знање страног језика, неопходно је да уз пријав-
ни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу 
*Знање страних језика који су тражени конкурсом), 
доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној 
фотокопији. Комисија ће на основу приложеног дока-
за донети одлуку да ли може или не може да прихвати 
доказ који сте приложили уместо тестирања. 
За радно место под редним бројем 8:
- Посебна функционална компетенција за област рада 
послови руковођења (основе управљања људским 
ресурсима; организационо понашање) - провераваће 
се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за област рада 
нормативни послови (припрема и израда стручних миш-
љења и образложења из области становања, комунал-
них делатности и енергетске ефикасности зграда (нацр-
та прописа, међународних уговора итд) - провераваће се 
путем симулације (писмено). 
- Посебна функционална компетенција за област рада 
студијско-аналитички послови (ex анте и ex пост ана-
лизу ефеката стамбене политике и прописа из области 
становања, комуналних делатности и енергетске ефи-
касности зграда) - провераваће се путем симулације 
(писмено).
- Посебна функционална компетенција за радно место - 
релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о 
становању и одржавању зграда; Закон о општем управном 
поступку) - провераваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 9:
- Посебна функционална компетенција за област рада 
управно-правни послови (општи управни поступак) - 
провераваће се путем симулације (писмено).
- Посебна функционална компетенција за област рада 
студијско-аналитички послови (методологија припре-
ме докумената јавних политика и формална процеду-
рa за њихово усвајање) - провераваће се путем симу-
лације (писмено).
- Посебна функционална компетенција за област рада 
нормативни послови (примена номотехничких и прав-
но-техничких правила за израду правних аката; усаг-
лашеност прописа и општих аката у правном систему) 
- провераваће се путем симулације (писмено). 
- Посебна функционална компетенција за радно 
место - релевантни прописи из делокруга радног мес-
та (Закон о грађевинским производима и подзаконски 
акти за спровођење; Закон о техничким захтевима за 
производе и подзаконски акти за спровођење овог 
закона) - провераваће се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за радно 
место - страни језик (знање енглеског језика - ниво 
Б1) - провераваће се путем теста.
Напомена: Ако поседујете важећи сертификат, потвр-
ду или други одговарајући доказ о знању енглеског 
језика, на траженом нивоу, и желите да на основу 
њега будете ослобођени тестирања компетенције 
знање страног језика, неопходно је да уз пријав-
ни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу 
*Знање страних језика који су тражени конкурсом), 
доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној 
фотокопији. Комисија ће на основу приложеног дока-
за донети одлуку да ли може или не може да прихвати 
доказ који сте приложили уместо тестирања. 

V Провера понашајних компетенција за сва 
извршилачка радна места: понашајне компетен-
ције (управљање информацијама, управљање зада-
цима и остваривање резултата, орјентација ка учењу 
и променама, изградња и одржавање професионал-
них односа, савесност, посвећеност и интегритет и 
управљање људским ресурсима) - провераваће се 
путем психометријских тестова и интервјуа базираном 
на компетенцијама.

VI Интервју са комисијом и вредновање кан-
дидата за сва извршилачка радна места: проце-
на мотивације за рад на радном месту и прихватање 
вредности државних органа - провераваће се путем 
интервјуа са комисијом (усмено). Информације o мате-
ријалимa за припрему кандидата за проверу општих 
функционалних компетенција могу се наћи на сајту 
Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

VII Адреса на коју се подноси попуњен обра-
зац пријаве за конкурс: Министарство грађеви-
нарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 
22-26, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс 
за попуњавање извршилачких радних места”.

VIII Лицa којa су задужена за давање оба-
вештења: Радмила Матић и Луција Девић, тел: 
011/3622-064, Министарство грађевинарства, сао-
браћаја и инфраструктуре, од 10.00 до 13.00 часова.

IX Општи услови за запослење: држављанство 
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; 
да учеснику конкурса раније није престајао радни 
однос у државном органу због теже повреде дужнос-
ти из радног односа и да није осуђиван на казну затво-
ра од најмање шест месеци.

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

XI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет презентацији 
Службе за управљање кадровима и Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре или у 
штампаној верзији на писарници Министарства грађе-
винарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, 
Немањина 22-26.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава 
добија шифру под којом подносилац пријаве учест-
вује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уно-
си се у образац пријаве након што комисија састави 
списак кандидата међу којима се спроводи избор-
ни поступак. Подносиоци пријаве се обавештавају 
о додељеној шифри у року од три дана од пријема 
пријаве, достављањем наведеног податка на начин 
који је у пријави назначио за доставу обавештења.

XII Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка пре 
интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал 
или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија извода из матич-
не књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема; ори-
гинал или оверена фотокопија доказа о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним орга-
нима (кандидати са положеним правосудним испи-
том уместо доказа о положеном државном стручном 
испиту, подносе доказ о положеном правосудном 
испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о 
радном искуству у струци (потврда, решење и дру-
ги акти из којих се види на којим пословима, у ком 
периоду и са којом стручном спремом је стечено рад-
но искуство). Државни службеник који се пријављује 
на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и 
извода из матичне књиге рођених подноси решење 
о распоређивању или премештају на радно место у 
органу у коме ради или решење да је нераспоређен. 
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији 
која је оверена код јавног бележника (изузетно у гра-
довима и општинама у којима нису именовани јавни 
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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 
01. марта 2017. године у основним судовима, односно 
општинским управама.
 
XIII Рок за подношење доказа: Кандидати који 
су успешно прошли претходне фазе изборног поступ-
ка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају 
се да у року од (5) пет радних дана од дана прије-
ма обавештења доставе наведене доказе који се 
прилажу у конкурсном поступку. Кандидати који не 
доставе наведене доказе који се прилажу у конкур-
сном поступку, односно који на основу достављених 
или прибављених доказа не испуњавају услове за 
запослење, писмено се обавештавају да су искључе-
ни из даљег изборног поступка. Докази се достављају 
на наведену адресу Министарства. Кандидати који 
конкуришу на више радних места, која се разликују 
у погледу тражених доказа о дужини радног искуства 
у струци (потврда, решење и други акти из којих се 
види на којим пословима, у ком периоду и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство), дужни 
су да их доставе, у оригиналу или овереној фотоко-
пији, према услову о дужини радног искуства у струци 
из радних места на која конкуришу. 

XIV Трајање радног односа: За сва радна места 
радни однос заснива се на неодређено време. Кан-
дидати који први пут заснивају радни однос у држав-
ном органу подлежу пробном раду у трајању од шест 
месеци. Кандидати без положеног државног стручног 
испита примају се на рад под условом да тај испит 
положе до окончања пробног рада.

Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, 
прописано је да су кандидатима при запошљавању у 
државни орган, под једнаким условима доступна сва 
радна места и да се избор кандидата врши на осно-
ву провере компетенција. Положен државни стручни 
испит није услов, нити предност за заснивање радног 
односа.

XV Датум и место провере компетенција учес-
ника конкурса у изборном поступку: Са учесници-
ма конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, 
разумљиве, потпуне и који испуњавају услове пред-
виђене огласом о јавном конкурсу, на основу подата-
ка наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни 
поступак ће се спровести, почев од 15. jула 2019. годи-
не, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на 
бројеве телефона или e-mail адресе које су навели у 
својим пријавама. Провера општих функционалних 
компетенција и понашајних компетенција ће се оба-
вити у Служби за управљање кадровима, у Палати 
„Србија“, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2 
(источно крило). Провера посебних функционалних 
компетенција и интервју са Конкурсном комисијом ће 
се обавити у просторијама Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре (Немањина 22-26). 
Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу 
изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и 
времену спровођења наредне фазе изборног поступка 
на контакте (бројеве телефона или e-mail адресе), које 
наведу у својим обрасцима пријаве.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о положе-
ном државном стручном испиту за рад у државним 
органима/уверење о положеном правосудном испи-
ту. Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС“, број 
18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку 
који се покреће по захтеву странке орган може да врши 
увид, прибавља и обрађује личне податке о чињени-
цама о којима се води службена евиденција када је то 
неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито 
изјави да ће те податке прибавити сама. Потребно је да 
кандидат у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи 
на који начин жели да се прибаве његови подаци из 
службених евиденција.

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

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је 
именовала министарка грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре. 

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији 
(www.mgsi.gov.rs) и огласној табли Министарствa 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; на 
интерент презентацији Службе за управљање кадро-
вима: www.suk.gov.rs, на порталу еУправе, на интернет 
презентацији, огласној табли и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.

На интернет презентацији Службе за управљање 
кадровима: www.suk.gov.rs може се погледати опис 
послова оглашених радних места.

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

Образац пријаве на конкурс, за сва радна места, може 
се преузети на званичној интернет презентацији 
Службе за управљање кадровима и Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре или у 
штампаној верзији на писарници Министарства грађе-
винарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, 
Немањина 22-26.

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. 2/19), Служба за управљање кадровима

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњавају положаjи: Минис-
тарство финансија - Управа царина, Београд
Положаји који се попуњавају:

1. Директор Управе царина у 
Министарству финансија - положај 

у другој групи
Опис послова: руководи Управом царина; плани-
ра, организује и усклађује рад Управе царина, распо-
ређује задатке на унутрашње јединице и врши над-
зор над њиховим извршењем; остварује сарадњу и 
учествује у преговорима са међународним организа-
цијама; одлучује о правима и дужностима службеника 
у Управи и иницира предлоге министру финансија о 
постављењу помоћника директора Управе; оства-
рује сарадњу са другим органима; доноси стратеш-
ке одлуке у управљању кадровским,  финансијским, 
информатичким, питањима развоја и унапређења 
царинског система, поступка и политике и других 
питања од значаја за рад Управе царина; решава  у 
управним стварима и доноси директиве; предлаже 
министру надлежном за финансије доношење акта о 
унутрашњем уређењу и систематизацији радних мес-
та у Управи и других подзаконских аката; обавља и 
друге послове по налогу министра финансија. 

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или 

медицинских наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету, 
најмање 9 година радног искуства у струци или 7 годи-
на радног искуства у струци, од којих најмање 2 године 
на руководећим радним местима или 5 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:
• Организација и рад државних органа РС - провера 
ће се вршити путем теста.
• Дигитална писменост - провера ће се вршити прак-
тичним радом на рачунару или увидом у доказ о 
знању рада на рачунару.
• Пословна комуникација - провера ће се вршити путем 
писмене симулације.

* Посебне функционалне компетенције за област 
рада и то:
1. Посебна функционална компетенција за област рада 
послови руковођења (општи, стратегијски и финан-
сијски менаџмент) - провера ће се вршити путем усме-
не симулације.
2. Посебна функционална компетенција за област рада 
царински прописи (национални прописи које царински 
службеници примењују приликом обављања својих 
радних задатака) - провера ће се вршити путем усмене 
симулације.

*Посебне функционалне компетенције за рад-
но место и то:
3. Посебне функционалне компетенције за радно 
место - професионално окружење, прописи и акти из 
надлежности организације органа (Закон о царинској 
служби) - провера ће се вршити путем усмене симу-
лације.

- Понашајне компетенције (управљање информација-
ма; управљање задацима и остваривање резултата; 
оријентација ка учењу и променама; изградња и одр-
жавање професионалних односа; савесност, посвеће-
ност и интегритет; управљање људским ресурсима; 
стратешко управљање) - провера ће се вршити путем 
психометријских тестова, узорка понашања и интер-
вјуа базираном на компетенцијама.

- Интервју са конкурсном комисијом (процена мотива-
ције 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 Нови Бео-
град, Булевар Зорана Ђинђића 155а.

2. Помоћник директора - 
руководилац Сектора за 

информацине и комуникацине 
технологије у Управи царина у 

Министарству финансија - положај 
у петој групи

Опис послова: руководи Сектором; планира, орга-
низује и усмерава рад Сектора, распоређује задатке 
на уже унутрашње јединице Сектора и врши надзор 
над њиховим извршавањем; пружа стручна упутства 
за рад ужих унутрашњих јединица; иницира доно-
шење прописа, директива и других аката из делокруга 
Сектора; остварује сарадњу са другим органима; под-
носи извештаје и програме рада из делокруга Секто-
ра; покреће поступак за утврђивање одговорности за 
царинске службенике у Сектору; обавља и друге посло-
ве по налогу директора Управе и министра финансија.

Администрација и управа
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Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких 
наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, најмање 9 
година радног искуства у струци или 7 година радног 
искуства у струци, од којих најмање 2 године на руко-
водећим радним местима или 5 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 рад-
ног односа и да није осуђиван на казну затвора од нај-
мање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се:
- Опште функционалне компетенције и то:
• Организација и рад државних органа РС - провера 
ће се вршити путем теста.
• Дигитална писменост - провера ће се вршити прак-
тичним 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:
1. Посебна функционална компетенција за област рада 
послови руковођења (општи, стратегијски и финан-
сијски менаџмент) - провера ће се вршити путем усме-
не симулације.
2. Посебна функционална компетенција у области 
рада студијско-аналитички послови (израда сектор-
ских анализа) - провера ће се вршити путем усмене 
симулације.

*Посебне функционалне компетенције за рад-
но место и то:
3. Посебне функционалне компетенције за радно 
место - професионално окружење, прописи и акти из 
надлежности организације органа (Закон о царинској 
служби) - провера ће се вршити путем усмене симу-
лације.

- Понашајне компетенције (управљање информација-
ма; управљање задацима и остваривање резултата; 
оријентација ка учењу и променама; изградња и одр-
жавање професионалних односа; савесност, посвеће-
ност и интегритет; управљање људским ресурсима; 
стратешко управљање) - провера ће се вршити путем 
психометријских тестова, узорка понашања и интер-
вјуа базираном на компетенцијама.

- Интервју са конкурсном комисијом (процена мотива-
ције 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 Нови Бео-
град, Булевар Зорана Ђинђића 155а.

3. Помоћник директора - 
руководилац Сектора за контролу 

примене царинских прописа у 
Управи царина у Министарству 

финансија - положај у петој групи
Опис послова: руководи Сектором; планира, орга-
низује и усмерава рад Сектора, распоређује задатке 
на уже унутрашње јединице Сектора и врши надзор 
над њиховим извршавањем; пружа стручна упутства 
за рад ужих унутрашњих јединица; иницира доно-
шење прописа, директива и других аката из делокру-
га Сектора; остварује сарадњу са другим органима; 
подноси извештаје и програме рада из делокруга Сек-
тора; покреће поступак за утврђивање одговорности 
за царинске службенике у Сектору; обавља и дру-
ге послове по налогу директора Управе и министра 
финансија.

Услови: стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно -науч-
ног поља техничко-технолошких, медицинских или 
друштвено-хуманистичких наука на основним академ-
ским 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, Војна или Полицијска акаде-
мија, најмање 9 година радног искуства у струци или 
7 година радног искуства у струци од којих најмање 2 
године на руководећим радним местима или 5 годи-
на радног искуства на руководећим радним местима, 
положен државни стручни испит, као и компетенције 
потребне 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 осуђи-
ван на казну затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се:
- Опште функционалне компетенције и то:
• Организација и рад државних органа РС - провера 
ће се вршити путем теста.
• Дигитална писменост - провера ће се вршити прак-
тичним 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:
1. Посебна функционална компетенција за област 
рада царински прописи (контрола законитости рада 
царинских службеника) -провера ће се вршити путем 
усмене симулације.
2. Посебна функционална компетенција за област 
рада контрола примене царинских прописа (сарадња 
и размена информација са другим органима и стра-
ним царинским администрацијама) - провера ће се 
вршити путем усмене симулације.
 
*Посебне функционалне компетенције за рад-
но место и то:
3. Посебне функционалне компетенције за радно место 
- професионално окружење, прописи и акти из надлеж-
ности организације органа (Закон о царинској служби) 
- провера ће се вршити путем усмене симулације.

- Понашајне компетенције (управљање информација-
ма; управљање задацима и остваривање резултата; 
оријентација ка учењу и променама; изградња и одр-
жавање професионалних односа; савесност, посвеће-
ност и интегритет; управљање људским ресурсима; 
стратешко управљање) - провера ће се вршити путем 
психометријских тестова, узорка понашања и интер-
вјуа базираном на компетенцијама.

- Интервју са конкурсном комисијом (процена мотива-
ције 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 Нови Бео-
град, Булевар Зорана Ђинђића 155а.

4. Помоћник директора - 
руководилац Сектора за људске 

ресурсе и опште послове у Управи 
царина у Министарству финансија 

- положај у петој групи
Опис послова: руководи Сектором; планира, орга-
низује и усмерава рад Сектора, распоређује задатке 
на уже унутрашње јединице Сектора и врши надзор 
над њиховим извршавањем; пружа стручна упутства 
за рад ужих унутрашњих јединица; иницира доно-
шење прописа, директива и других аката из делокру-
га Сектора; остварује сарадњу са другим органима; 
подноси извештаје и програме рада из делокруга Сек-
тора; покреће поступак за утврђивање одговорности 
за царинске службенике у Сектору; обавља и  дру-
ге послове по налогу директора Управе и министра 
финансија.

Услови: стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-на-
учног поља друштвено-хуманистичких или технич-
ко-технолошких наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, најмање 9 година радног 
искуства у струци или 7 година радног искуства у 
струци од којих најмање 2 године на руководећим 
радним местима или 5 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 дуж-
ности из радног односа и да није осуђиван на казну 
затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се:
- Опште функционалне компетенције и то:
• Организација и рад државних органа РС - провера 
ће се вршити путем теста.
• Дигитална писменост - провера ће се вршити прак-
тичним 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:
1. Посебна функционална компетенција за област 
рада послови руковођења (општи, стратегијски и 
финансијски менаџмент) - провера ће се вршити 
путем усмене симулације.
2. Посебна функционална компетенција за област 
рада послови управљања људским ресурсима (радно 
- правни односи у државним органима) - провера ће 
се вршити путем усмене симулације.

*Посебне функционалне компетенције за рад-
но место и то:
3. Посебне функционалне компетенције за радно 
место - професионално окружење, прописи и акти из 
надлежности и организације органа (Закон о царин-
ској служби) - провера ће се вршити путем усмене 
симулације.

- Страни језик - енглески језик, ниво Б1 – провера 
ће се вршити писмено/усмено или увидом у доказ о 
знању енглеског језика – ниво Б1.

- Понашајне компетенције (управљање информација-
ма; управљање задацима и остваривање резултата; 
оријентација ка учењу и променама; изградња и одр-
жавање професионалних односа; савесност, посвеће-
ност и интегритет; управљање људским ресурсима; 
стратешко управљање) - провера ће се вршити путем 
психометријских тестова, узорка понашања и интер-
вјуа базираном на компетенцијама.

- Интервју са конкурсном комисијом (процена мотива-
ције 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 Нови Бео-
град, Булевар Зорана Ђинђића 155а.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА ПОЛОЖАЈЕ КОЈИ 
СЕ ОГЛАШАВАЈУ

Рок за подношење пријава на конкурс: 8 дана. 
Рок почиње да тече наредног дана од дана када је 
конкурс оглашен у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

Садржина пријаве на конкурс: Пријава на кон-
курс садржи: податке о конкурсу; личне податке; 
адресу становања; телефон, електронску адресу; 
образовање, стручне и друге испите подносиоца 
пријаве који су услов за заснивање радног односа; 
податак о знању рада на рачунару; податак о знању 

Администрација и управа
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енглеског језика ниво Б1 (за положај под редним 
бројем: 4.); додатне едукације; радно искуство; посеб-
не услове; посебне изјаве од значаја за учешће у кон-
курсним поступцима у државним органима. Пријава 
на конкурс мора бити својеручно потписана. 

Пријава на јавни конкурс може се поднети путем 
поште или непосредно на адресу наведену у тексту 
огласа.
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 обавештења.

Докази који се прилажу уз образац пријаве су: 
писани доказ о знању рада на рачунару и писани доказ 
о знању енглеског језика ниво Б1 (за положај под ред-
ним бројем: 4.)

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

Кандидати који уз образац пријаве доставе важећи 
сертификат, потврду или други доказ о знању енглес-
ког језика –ниво Б1 биће ослобођени провере компе-
тенције знање енглеског језика – ниво Б1, сем уколи-
ко комисија одлучи да се приложени доказ не може 
прихватити као доказ којим се кандидат ослобађа од 
писмене/усмене провере енглеског језика – ниво Б1.  

Остали докази које прилажу само кандида-
ти који су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са Конкурсном коми-
сијом: уверењe о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених; диплома о стручној спреми; уверење 
о положеном државном стручном испиту за рад у 
државним органима (лица са положеним правосуд-
ним испитом уместо уверења о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима дос-
тављају уверење о положеном правосудном испиту); 
исправе којима се доказује радно искуство у струци 
(потврде, решења и други акти из којих се види на 
којим пословима, са којом стручном спремом и у ком 
периоду је стечено радно искуство). 

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 наведене доказе који се прилажу у конкур-
сном поступку, односно који на основу достављених 
или прибављених доказа не испуњавају услове за 
запослење, писмено 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, дуж-
но 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 подношење пријава на конкурс и да Служби 
за управљање кадровима достави доказ о положе-
ном државном стручном испиту у року од 20 дана од 
дана истека рока за подношење пријава на конкурс за 
попуњавање положаја.

Сви докази који се прилажу морају бити на језику и 
писму који је у службеној употреби 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 фото-
копији код јавног бележника (изузетно у градовима и 
општинама у којима нису именовани јавни бележници, 
приложени докази могу бити оверени у основним судо-
вима, судским јединицама, пријемним канцеларијама 
основних судова, односно општинским управама, као 
поверени посао). Као доказ се могу приложити и фото-
копије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. 
године у основним судовима, односно општинским 
управама.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управ-
ном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) 
прописано је, између осталог, да орган може да врши 
увид, прибавља и обрађује личне податке о чињени-
цама 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 службе-
на евиденција су: уверење о држављанству; извод 
из матичне књиге рођених; уверење о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним орга-
нима, односно уверење о положеном правосудном 
испиту.

Информације о материјалима за припрему кандида-
та за проверу општих функционалних компетенција 
могу се наћи на сајту Службе за управљање кадрови-
ма, www.suk.gov.rs.

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

Лице задужено за давање обавештења о кон-
курсу, у периоду од 10 до 12 часова: Ивана Ђуро-
вић тел. 011/3130-901, Служба за управљање кадро-
вима.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве биће одбачене. 

Овај оглас објављује се на интернет презентацији 
и oгласној табли Министарства финансија, интер-
нет презентацији и oгласној табли Управе царина, 
на интернет презентацији и oгласној табли Службе 
за управљање кадровима, на порталу еУправе, на 
интернет презентацији и периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање. 

У Служби за управљање кадровима може се извр-
шити увид у акт о систематизацији послова у органу 
у ком се попуњавају положаји који су 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.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

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

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

 РАДНИХ МЕСТА 
У УПРАВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ 

САНКЦИЈА

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

Радна места која се попуњавају: 

II У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ 
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

1. Реализатор третмана
у Служби за третман,

 у звању саветника
2 извршиоца

Услови за рад на радном месту: стечено високо 
образовање из научне области педагошке науке или 
политичке науке или из стручне области специјал-
не едукације и рехабилитације - смер за превенцију 
и третман поремећаја понашања, или из стручне 
области: филозофије - смер психологија, педагогија, 
андрагогија или социологија на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер ака-
демским 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 и нај-
мање три године радног искуства у струци.

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

2. Подршка пословима третмана
у Служби за третман,

 у звању млађи саветник
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено висо-
ко образовање из научне области педагошке или 
психолошке или социолошке или политичке нау-
ке или из стручне области специјалне едукације и 
рехабилитације на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факул-
тету, завршен приправнички стаж или најмање пет 
година радног стажа у државним органима, положен 
државни стручни испит.

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

Администрација и управа 

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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Место рада: Сремска Митровица, Фрушкогорска бб.

III Докази који се прилажу уз пријаву на јав-
ни конкурс: 
- писана пријава са биографијом и наводима о доса-
дашњем радном искуству (у пријави назначити ред-
ни број радног места из текста конкурса као и назив 
радног места за које се конкурише, име и презиме, 
датум и место рођења, адреса становања, мејл адре-
са за контакт, контакт телефон, податке о образо-
вању, податке о врсти и дужини радног искуства у 
степену стручне спреме прописане за радно место 
на које се конкурише, са кратким описом послова на 
којима је кандидат радио до подношења пријаве на 
конкурс, пријава мора да буде својеручно потписа-
на) - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија извода из мати-
чне књиге рођених - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе којом 
се потврђује стручна спрема за стручну спрему која 
је наведена у условима за радно место - заједничко 
за сва радна места;
- уверење из суда да се против кандидата не води 
кривични поступак за кривично дело које се гони по 
службеној дужности (не старије од 30 дана) - зајед-
ничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврде, решења и други акти из 
којих се може утврдити на којим пословима, са којом 
стручном спремом и у ком периоду је стечено радно 
искуство у струци) - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија потврде да кан-
дидату раније није престајао радни однос у држав-
ном органу због теже повреде радне дужности из 
радног односа, издата од стране државних органа у 
коме је учесник јавног конкурса био у радном односу 
- заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о поло-
женом државном стручном испиту (кандидати са 
положеним правосудним испитом уместо доказа 
о положеном државном стручном испиту подносе 
доказ о положеном правосудном испиту); 
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама 
прибавити податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција или ће то орган учинити уместо 
ње - заједничко за сва радна места.

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

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

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

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

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

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

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

Сви докази прилажу се на српском језику, односно 
уколико су на страном језику морају бити преведе-
ни на српски језик и оверени од стране овлашћеног 
судског тумача. Диплома којом се потврђује стручна 
спрема, а која је стечена у иностранству мора бити 
нострификована.

IV Општи услови за рад на радном месту: 
држављанство Републике Србије; да је учесник 
конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније 
није престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде дужности из радног односа и да није 
осуђиван на казну затвора од најмање шест месе-
ци (члан 45 став 1 Закона о државним службени-
цима).

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

V Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок 
за подношење пријава на конкурс је 8 (осам) дана и 
почиње да тече наредног дана од дана оглашавања 
у периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање „Послови“.

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

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

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

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

НАПОМЕНЕ: Као државни службеник може да се 
запосли пунолетан држављанин Републике Србије 
који има прописану стручну спрему и испуњава 
остале услове одређене законом, другим прописом 
и правилником о унутрашњем уређењу и система-
тизацији радних места у државном органу, ако му 
раније није престајао радни однос у државном орга-

ну због теже повреде дужности из радног односа 
и није осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци. Као државни службеник на извршилачком 
радном месту може да се запосли и лице које нема 
положен државни стручни испит, али је дужно да га 
положи у року утврђеном овим законом.

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

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

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

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви тражени докази у оригиналу или фотокопији ове-
реној у општини или суду или од стране јавног бележ-
ника биће одбачене закључком конкурсне комисије. 

Управа за извршење кривичних санкција ће службе-
ним путем вршити безбедносну проверу, у складу са 
чланом 254 Закона о извршењу кривичних санкција.
Обавештавају се кандидати да ће се документација 
враћати искључиво уз писмени захтев кандидата.

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

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

УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ 
И СПОРТСКУ РЕКРЕАЦИЈУ 

„ПАРТИЗАН”
22224 Шид, Карађорђева 90

Директор 
на период од 4 године 

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, смер физичке 
културе, економски или правни смер, високо обра-
зовање стечено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), по 
пропису који уређује високо образовање почев од 
10.09.2005. године, на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10.09.2005. године, смер 
физичке културе, економског смера или правног 
смера. Најмање 5 година радног искуства у струци. 
Докази: пријава на конкурс, предлог програма рада 
и развоја Установе за физичку културу и спортску 
рекреацију „Партизан“ Шид за период од 4 године, 
оверена фотокопија дипломе или уверење о сте-
ченој стручној спреми, доказ о радном искуству, 
биографија, уверење од надлежног суда да против 
лица није покренута истрага и да није подигнута 
оптужница за кривична дела која се гоне по служ-
беној дужности (издато након објављивања кон-
курса), уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 
месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија), оверена фотокопија лич-
не карте, доказ о здравственој способности - лекар-
ско уверење (оригинал). Адреса на коју се подносе 

Администрација и управа
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пријаве: Установа за физичку културу и спортску 
рекреацију „Партизан“ Шид, Карађорђева 90. Рок 
за подношење пријава је 15 дана од дана објављи-
вања јавног конкурса на порталу Националне служ-
бе за запошљавање, предајом лично или на адресу 
Установе за физичку културу и спортску рекреацију 
„Партизан”, Карађорђева 90, 22240 Шид. Пријаве уз 
које нису приложени сви потребни докази у ориги-
налу или фотокопији овереној код јавног бележни-
ка, као и неблаговремене и непотпуне пријаве биће 
одбачене.

                       Трговина и услуге

“BLEECKER” DOO - OGRANAK 
B-HOTELS

11070 Нови Београд, Земунска 24
тел. 060/646-85-42

Собарица-хигијеничарка
на одређено време до 6 месеци 

4 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, пожељно радно 
искуство у хотелијерству, пробни рад 1 месец. Пријаве 
слати на e-mail: hk@bhotels.rs do 30.06.2019. године.

“NEW COMPANY” DOO
OGRANAK IN HOTEL

11070 Нови Београд
Булевар Арсенија Чарнојевића 56

Собарица
на одређено време до 3 месеца 

Спремачица
на одређено време до 3 месеца 

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у било ком 
занимању, искуство на пословима хигијене. Пријаве 
слати на e-mail: aleksandra.milacic@inhotel-belgrade.rs, 
до 30.06.2019. године.

УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА
 „НА ПЛАЦ“

Црепаја
тел. 063/354-032

Кувар
на одређено време 2 године

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен - кувар, III степен - кувар једнос-
тавних јела. За кувара је пожељно 12 месеци радног 
искуства, а за помоћника искуство није битно. Рад 
у сменама, обезбеђена исхрана. Конкурс је отворен 
до 30.06.2019. године, особа за контакт: Јована Пут-
ник, у ресторану, од 07.00 до 15.00 или на телефон 
063/354-032.

MIN COMMERCE DOO
11080 Земун, Ауто-пут за Нови Сад 294А

тел. 063/555-371
e-mail: sinisa.arsic@min.rs

Референт правних и кадровских 
послова

УСЛОВИ: IV и VII степен, радно искуство од 3 месе-
ца. Заинтересовани кандидати своје пријаве могу 
слати на мејл адресу: sinisa.arsic@min.rs или се могу 
пријавити на број телефона: 063/555-371.

„АС-БРАЋА СТАНКОВИЋ“ ДОО
Бегаљица, Бориса Кидрича 1

тел. 062/8044-580

Магационер
за рад у Футогу
5 извршилаца

УСЛОВИ: VII, VI, V, IV, III или II степен стручне спре-
ме; небитно радно искуство; пожељно знање рада на 
рачунару; рад у сменама; ноћни рад. Рок за пријаву: 
27.06.2019. Јављање на горе наведени телефон.

„TRGOCENTAR“ DOO
Београд - Палилула, Вишњичка 61а

Магационер
привремено-повремени послови, место 

рада: Београд - Палилула
40 извршилаца

УСЛОВИ: Рад у сменама, обезбеђен превоз, обез-
беђен смештај (за кандидате који живе ван Бео-
града), обезбеђена исхрана. Трајање конкурса: до 
09.07.2019. године. Искуство у раду небитно, тражи 
се уредност, дисциплинованост, комуникативност.

Пекар
привремено-повремени послови, место 

рада: Београд - Палилула
50 извршилаца

УСЛОВИ: Рад у сменама, обезбеђен превоз, обез-
беђен смештај (за кандидате који живе ван Бео-
града), обезбеђена исхрана. Трајање конкурса: до 
09.07.2019. године. Искуство у раду небитно, тражи 
се уредност, дисциплинованост, комуникативност.

Пекач
привремено-повремени послови, место 

рада: све београдске општине
100 извршилаца

УСЛОВИ: Рад у сменама, обезбеђен превоз, обез-
беђен смештај (за кандидате који живе ван Бео-
града), обезбеђена исхрана. Трајање конкурса: до 
09.07.2019. године. Искуство у раду небитно, тражи 
се уредност, дисциплинованост, комуникативност.

Пица мајстор
привремено-повремени послови, место 

рада: све београдске општине
100 извршилаца

УСЛОВИ: Рад у сменама, обезбеђен превоз, обез-
беђен смештај (за кандидате који живе ван Бео-
града), обезбеђена исхрана. Трајање конкурса: до 
09.07.2019. године. Искуство у раду небитно, тражи 
се уредност, дисциплинованост, комуникативност.

Продавац у пекари
привремено-повремени послови, место 

рада: све београдске општине
100 извршилаца

УСЛОВИ: Рад у сменама, обезбеђен превоз, обез-
беђен смештај (за кандидате који живе ван Бео-
града), обезбеђена исхрана. Трајање конкурса: до 
09.07.2019. године. Искуство у раду небитно, тражи 
се уредност, дисциплинованост, комуникативност.

ОСТАЛО: Начин конкурисања: телефон 060/809-
2111 (лице за контакт: Злата Гајић); 064/848-1083 
(лице за контакт: Сања); 064/803-1038 (лице за кон-
такт: Јелена Јањић); 064/803-1018 (лице за контакт: 
Александра).

ТАТЈАНА КИЗИЋ ПР
УГОСТИТЕЉСКО ТРГОВИНСКО 

УСЛУЖНА РАДЊА
„ПОСЕЈДОН ТРИТОН“

11070 Нови Београд, Старо сајмиште 20
тел. 065/8228-128

Кувар
УСЛОВИ: III, II степен стручне спреме, кувар или 
ПК кувар, са радним искуством од најмање 6 месе-
ци. Рад у сменама. Рок за пријаву на конкурс је 30 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаве на конкурс путем мејла: tatjana.kizic@gmail.
com и путем телефона на број: 062/8122-239.

Конобар
УСЛОВИ: III, II степен стручне спреме, конобар или 
ПК конобар, са радним искуством од најмање 6 месе-
ци. Рад у сменама. Рок за пријаву на конкурс је 30 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаве на конкурс путем мејла: tatjana.kizic@gmail.
com и путем телефона на број: 062/8122-239.

„ВЕСПОК“ ДОО
11070 Нови Београд, Студентска 2

Пекара „Академац“
тел. 011/2602-162

Хигијеничар
одржавање хигијене у просторијама

2 извршиоца

УСЛОВИ: најмање I степен образовања. Пуно рад-
но време, рад у сменама, обезбеђена исхрана, без 
обзира на радно искуство. Рок за пријаву на конкурс 
је до 30 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве на конкурс путем телефона, на 
број: 011/2602-162.

„ВЕСПОК“ ДОО
11070 Нови Београд, Студентска 2

Пекара „Академац“
тел. 011/2602-162

Продавац у пекари
3 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, без обзира на 
занимање. Пуно радно време, рад у сменама, обез-
беђена исхрана, без обзира на радно искуство. Рок 
за пријаву на конкурс је до 30 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс 
путем телефона на број: 011/2602-162.

Трговина и услуге

Посао се не чека, посао се тражи

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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„RAIFFEISEN BANK“ АД БЕОГРАД
Београд, Ђорђа Станојевића 16

e-mail: hr.department@raiffeisenbank.rs

Посредник за кредитирање 
у малопродаји - сарадник за 

директну продају
место рада: Бачка Топола, 

Александровац, Ариље, Бачка 
Паланка, Бечеј, Бор, Брус, Инђија, 

Кладово, Ковин, Крагујевац, 
Крушевац, Лозница, Љиг, Мајданпек, 
Неготин, Нова Пазова, Нова Варош, 

Нови Бечеј, Нови Сад, Прибој, 
Пријепоље, Рума, Сента, Сјеница, 

Смедерево, Стара Пазова, Трстеник, 
Ваљево, Врњачка Бања; ангажовање 

према уговору о посредовању
10 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен, без обзира на радно искуство; 
теренски рад, рад ван просторија послодавца. Кон-
курс је отворен до: 30.06.2019. године. Заинтере-
совани кандидати могу своје радне биографије да 
доставе путем мејла.

„ZEPTER INTERNATIONAL“
ДОО НОВИ БЕОГРАД

е-mail: karijera@zepter.rs

Тим менаџер
место рада: Београд (10), Обреновац 

(5), Лазаревац (5), Ваљево (5), 
Смедерево (5), Пожаревац (5), Нови 

Сад (10), Зрењанин (5), Суботица (5), 
Шабац (5), Крагујевац (5), Чачак (5), 

Ниш (10), Лесковац (5), Крушевац (5), 
на одређено време 3 месеца

95 извршилаца

Опис посла: планирање и реализација продајних 
активности, представљање производа потенцијал-
ним купцима, праћење задовољства постојећих 
купаца, анализа резултата, формирање и вођење 
тима.

Образовање: од IV до VII степена, без обзира на 
образовни профил; рад на рачунару: MS Office 
пакет (основни ниво); спремност за рад у тиму, 
пословни бонтон, поседовање комуникационих и 
презентационих вештина.

Послодавац нуди: стручну обуку, фиксну плату и бону-
се за остварене резултате, континуирану едукацију, 
професионалну подршку и неопходна средства за 
успешан рад, могућност интернационалне каријере.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне. Кандида-
ти могу своје радне биографије да доставе путем 
имејла. 

„ГАС ИНВЕСТ“ ДОО БЕОГРАД
Драгослава Срејовића 1в

е-mail: igor.biga@gasinvest.rs

Логистичар
на одређено време од 6 до 12 месеци, 
место рада: Ћуприја - 2 извршиоца, 

Зајечар - 2 извршиоца, 
Шајкаш - 2 извршиоца

Опис посла: администрација превоза робе, добијање 
задатака од наручиоца и преузимање робе, дневно 
планирање активности на градилишту и извешта-
вање, вођење евиденције превезене робе и слање 
извештаја. 

УСЛОВИ: предност ће имати инжењери саобраћаја 
(одсек логистика), VI или VII степен; без обзира на 
радно искуство; рад на рачунару: MS Office пакет 

(средњи ниво), AutoCAD (основни ниво), руски или 
енглески језик - средњи ниво, возачка дозвола Б 
категорије. Обезбеђен смештај и исхрана, дужина 
радног времена 8 сати дневно, теренски рад, пред-
ност - коришћење сопственог аутомобила у служ-
бене сврхе, послодавац врши надокнаду трошкова 
превоза. Трајање конкурса: до попуне. Заинтере-
совани кандидати своје пријаве могу да доставе на 
горенаведену мејл-адресу.

„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 конвер-
зација).

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; дипломирани 
професор кинеског језика и књижевности - мастер 
професор кинеског језика и књижевности; дипломи-
ран филолог; могу конкурисати и лица ван траже-
ног образовног профила уколико испуњавају оста-
ле услове; радно искуство: небитно; кинески језик 
- виши или конверзацијски ниво; енглески језик 
- средњи ниво; знање рада на рачунару - средњи 
ниво. Oбезбеђен смештај. Трајање конкурса: до 
попуне. Кандидати могу своје пријаве да доставе 
путем имејла или да се јаве на телефон послодавца.

„MEDIX TECHNOLOGIE“ DOO
Крушевац, Липљанска 69/18

тел. 066/470-270
e-mail: casadalux@gmail.com

Комерцијалиста
место рада: сви градови на територији 
Републике Србије, на одређено време, 

након 6 месеци постоји могућност 
заснивања радног односа на 

неодређено време
3 извршиоца

Опис посла: презентовање и продаја нашег асорти-
мана на терену.

УСЛОВИ: IV степен, 3 месеца радног искуства; обавез-
на возачка дозвола Б категорије; обавезно претходно 
радно искуство на истим или сличним пословима; про-
фесионалан и коректан однос према купцима, добра 
комуникација и преговарачке вештине, посвећеност и 
самоиницијатива; продајне и презентационе вешти-
не; спремност за рад на терену (Република Србија); 
отворена комуникација и искрен однос; одговорност 
и самосталност у раду, тимска сарадња, ентузијазам 
у послу; пожељно је коришћење сопственог вози-
ла у првих 6 месеци рада. Нудимо: редовну и тачну 
исплату зараде, стални радни однос, рад од пет дана 
у недељи, добре услове рада у динамичном и тимски 
оријентисаном окружењу, континуирану едукацију. 
Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу посла-
ти радну биографију на горенаведену имејл-адресу 
или се јавити путем телефона: 066/470-270, особа за 
контакт Марко Станимировић.

„БОМИДА“ ДОО БЕОГРАД
11080 Земун 

тел. 062/808-2556

Помоћни радник у пекари
2 извршиоца

УСЛОВИ: II степен, није потребно радно искуство. 
Кандидати своје пријаве могу слати на број телефо-
на: 062/808-2556.

GREEN ZONE DOO
11000 Београд, Краља Петра 91

тел. 064/575-0737

Продавац у пекари
2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на занимање. Заинтересовани 
кандидати треба да се јаве на наведени број телефо-
на. Рок за пријављивање 30.07.2019. године.

TR ANDRA SHOP
11000 Београд, Јужни булевар 120

тел. 062/767-502

Магационер - физички радник
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на занимање. Заинтересовани 
кандидати треба да пошаљу CV на e-mail: andrashop.
dragana@gmail.com или да се јави на наведени број 
телефона. Рок за пријављивање 30.07.2019. године. 
Место рада: Вождовац.

ADECCO OUTSOURCING DOO
11070 Нови Београд, Владимира Поповића 40

Хигијеничар
за рад у Нишу
2 извршиоца

УСЛОВИ: Пријава кандидата путем мејла: milica.zivanovic@
adecco.com или путем телефона: 060/8601-751.

Трговина и услуге

Посао се не чека, посао се тражи
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Месар
за рад у Нишу
2 извршиоца

УСЛОВИ: Неопходно искуство у раду са свежим 
месом (сечење, ређање, чување). Пријава канди-
дата путем мејла: milica.zivanovic@adecco.com или 
путем телефона 060/8601-751.

Продавац деликатеса
за рад у Нишу
2 извршииоца

УСЛОВИ: Неопходно искуство у малопродаји и на 
фискалној каси. Пријава кандидата путем мејла: 
milica.zivanovic@adecco.com или путем телефона 
060/8601-751.

Радник на печењу роштиља
за рад у Нишу
2 извршиоца

УСЛОВИ: Потребно искуство у раду на печењу роштиља. 
Пријава кандидата путем мејла: milica.zivanovic@adecco.
com или путем телефона 060/8601-751.

,,ОЗНА ЖИКЕ БЕЛОГ” ДОО
„БЕЛА БРЕЗА” ДЕЧИЈЕ 

ОДМАРАЛИШТЕ
34000 Крагујевац

тел. 063/640-177, 063/610-566

Хигијенски радник 
(чистачица) - собарица 

УСЛОВИ: без обзира на занимање и степен стручне 
спреме, радно искуство није неопходно, смештај и 
храна обезбеђени. Заинтересовани кандидати могу 
да се јаве на контакт телефоне: 063/640-177 или 
063/610-566. Рок за пријављивање је 12.07.2019.

“ЕЛИТШПЕД” ДОО
24000 Суботица, Аге Мамужића 5
тел. 024/686-725, 063/107-8430

Ноћни чувар 
УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне спре-
ме, радно искуство није битно. Ноћни рад. Заинтере-
совани кандидати се могу јавити на горе наведене 
телефоне. Рок за пријаву је 06.07.2019. године.

„MONA HOTEL MANAGЕMENT“ 
DOO BEOGRAD

Београд, Цара Уроша 62-64
тел. 031/841-021

e-mail: recepcija@monazlatibor.com

1. Кувар
2 извршиоца

УСЛОВИ: образовни профил: кувар, III - IV степен 
стручне спреме; радно искуство минимум 12 месеци.

2. Помоћни кувар
2 извршиоца

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

3. Конобар
2 извршиоца

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

ОСТАЛО: Место рада: Хотел „Мона“, Златибор, Чаје-
тина; рад у сменама, обезбеђен смештај, обезбеђена 
исхрана; пробни рад 1 месец. Рок трајања конкур-
са: до попуне. Заинтересовани кандидати могу да 
се јаве на горе назначени телефон особи за контакт 
или путем мејла да доставе радну биографију.

„OLYMPUS PLAZA FOOD PARKS YU“ 
DOO

Мали Пожаревац, Ауто-пут Београд-Ниш
e-mail: ofiice@olympuspaza.rs

тел. 060/641-6852

Касир
за рад у Суботици

10 извршилаца

Конобар
за рад у Суботици

10 извршилаца

Кувар
за рад у Суботици

10 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без обзира на 
занимање и радно искуство. Рад у сменама, ноћни 
рад, обезбеђен превоз, обезбеђен смештај, обез-
беђена исхрана, пробни рад 5 дана. Трајање кон-
курса: до попуне радног места. Заинтересовани 
кандидати могу своје радне биографије да доставе 
на горенаведену мејл-адресу или да контактирају 
послодавца путем контакт телефона.

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД
Београд, Таковска 2

e-mail: telekomsrbija.nsz@telekom.rs

Агент теренске продаје
уговор о делу, место рада: Београд, 
Бор, Чачак, Јагодина, Крагујевац, 

Краљево, Крушевац, Лесковац, Ниш, 
Нови Пазар, Нови Сад, Панчево, Пирот, 

Пожаревац, Пријепоље, Прокупље, 
Шабац, Смедерево, Сомбор, Сремска 

Митровица, Суботица, Ужице, Ваљево, 
Врање, Зајечар, Зрењанин и Кикинда

200 извршилаца

УСЛОВИ: III - VII степен, основно познавање рада 
на рачунару и енглески језик на почетном нивоу. 
Трајање конкурса: до попуне радног места. Заинте-
ресовани кандидати могу слати радне биографије на 
горенаведену мејл-адресу послодавца.

СЗТР ,,ГОРАН“
Београд Алтина - Земун, Драгише Васића 18

тел. 063/242-007

Ауто-механичар у сервису 
аутомобила (путнички програм 

FIAT I LANCIA)
2 извршиоца

УСЛОВИ: радно искуство oд најмање 6 месеци; обез-
беђена исхрана, обезбеђен смештај (за лица ван 
Београда), пробни рад 3 месеца. Рок трајања кон-
курса: до попуне радног места. Заинтересовани кан-
дидати могу да се јаве послодавцу на наведени број 
телефона.

„SATELIT RESORT“ DOO
Златибор, Бачијска 3

тел. 069/688-832
e-mail: snezana.tmusic@satelit.rs

1. Кувар
на одређено време 6 месеци

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

2. Конобар
на одређено време 6 месеци

2 извршиоца

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

ОСТАЛО: Место рада: Златибор. Рад у сменама, обез-
беђен смештај, обезбеђена исхрана. Рок трајања кон-
курса: до попуне. Заинтересовани кандидати могу да се 
јаве на горенаведени телефон особи за контакт (Снежана 
Тмушић) или путем мејла да доставе радну биографију.

          Медицина

ДИАЛАБ
Београд - Врачар, Радослава Грујића 1

тел. 011/3448-723

Лабораторијски техничар
за рад у Новом Саду

2 извршиоца

УСЛОВИ: VI/1 степен, виши медицинско-лаборато-
ријски техничар; IV степен, медицинско-лаборато-
ријски техничар; са радним искуством 12 месеци; 
основна информатичка обука; положен стручни 
испит за здравствене раднике; рад у сменама. Рок за 
пријаву: 30.06.2019. Јављање на горенаведени број 
телефона.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД
Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Доктор медицине на Клиници за 
дечју хирургију

на одређено време, до повратка 
запослене са боловања, са пробним 

радом од 3 месеца 

Доктор медицине на Клиници за 
педијатрију

на одређено време, до повратка 
запосленог са одсуства са рада ради 

неге детета, до 12.10.2019. године, са 
пробним радом од 3 месеца 

Опис посла: доктор медицине обавља послова своје 
струке и ради под непосредним надзором начелни-
ка или специјалисте одељења; узима анамнестич-
ке податке од пацијента; прегледа нове болеснике 
и пише историју болести (део анамнезе и објекти-
вног налаза, а у делу „радне дијагнозе“ обавезно 
консултује лекара специјалисту); учествује у вођењу 
медицинске документације (води декурзусе, води 
терапијске листе, води листе захтева планираних 
дијагностичких испитивања); планира лечење и 
контролише његов ток и успех терапије; асисти-
ра у дијагностичким и терапијским процедурама; 
упознаје се са штетним ефектима лекова и мето-
дама спречавања истих; са лекаром-специјалистом 
обавља прве јутарње обиласке болесника; са лека-
ром-специјалистом ради у специјалистичкој амбу-
ланти; обавезно присуствује јутарњим састанцима 
на клиници; активно учествује у визитама; по нало-

Трговина и услуге / Медицина

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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гу надлежног лекара специјалисте или начелника 
одељења прати болесника приликом транспорта 
у другу здравствену установу; води електронску 
евиденцију података и лекарску документацију; по 
налогу начелника одељења и лекара специјалисте 
обавља и друге послове за које је обучен; за свој рад 
одговара начелнику одељења и управнику клинике. 
Рад се обавља у сменском раду и по потреби преко-
временом раду.

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште 
услове прописане законом, као и следеће посеб-
не услове: 1. висока стручна спрема, VII/1 степен - 
завршен медицински факултет; 2. положен стручни 
испит за звање доктора медицине; 3. лиценца за рад 
или решење о упису у именик коморе. Уз пријаву се 
подносе у оригиналу или овереној копији следећа 
документа: диплома о завршеном медицинском 
факултету, уверење о положеном стручном испиту, 
дозвола за рад - лиценца издата од надлежне комо-
ре или решење о упису у именик коморе; фотоко-
пија извода 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 (из 
полицијске управе), не старије од 6 месеци; кратка 
биографија (Curriculum Vitae, CV), са адресом, кон-
такт телефоном, интернет адресом. Кандидати који 
испуњавају услове из огласа могу бити позвани на 
разговор ради пружања додатних података који 
могу бити важни за одлуку о пријему (претходно 
искуство у раду, просечна оцена у току школовања, 
додатно образовање или оспособљености, дужина 
трајања школовања...). Приликом заснивања рад-
ног односа, кандидат је дужан да достави: уредан 
санитарни налаз што доказује фотокопија санитарне 
књижице; лекарско уверење о општој здравственој 
способности; доказ о имунизацији ММР вакцином 
или потврду о серолошкој анализи на морбиле (ИГГ 
антитела); доказ о имунизацији хепатитис Б. Пријаве 
се предају у затвореној коверти лично или поштом 
на адресу Института, са назнаком: „Пријава на оглас 
за пријем два доктора медицине на одређено време, 
до повратка радника са боловања“. 

ДОМ ЗДРАВЉА ВЛАДИМИРЦИ
15225 Владимирци, Светог Саве 17

тел. 015/513-150

Возач моторног возила
УСЛОВИ: средња стручна спрема, положен возачки 
испит Б категорије. Кандидати пријаву, са фотоко-
пијом личне карте, кратком биографијом, адресом 
и контакт телефоном, као и оверене фотокопије 
докумената којима доказују да испуњавају услове 
конкурса, достављају у затвореној коверти поштом 
на адресу: Дом здравља Владимирци, 15225 Вла-
димирци, Светог Саве 17, или лично у просторија-
ма кадровске службе Дома здравља Владимирци, 
са назнаком: „Пријава за конкурс”. Одлука о избо-
ру кандидата донеће се у року од 30 дана од дана 
истека рока за подношење пријава. Кандидати који 
не буду изабрани неће бити посебно обавештава-
ни о резултатима огласа. Пријаве морају да буду 
примљене у Дому здравља најкасније осмог дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање као последњег 
дана рока за подношење пријава до 12 часова, без 
обзира на начин доставе. Пријаве које буду примље-
не у Дому здравља после истека дана и сата наведе-
ног у овом огласу сматраће се наблаговременим и 
неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком 
датума и сата када су примљене у установи. Пријаве 
са непотпуним подацима и непотпуном документа-
цијом ће бити одбијене као неисправне. 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 
“СОКОБАЊА”

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

Медицинска сестра
на одређено време од 3 месеца

5 извршилаца

УСЛОВИ: средња стручна спрема (медицинска сес-
тра), IV степен стручне спреме; положен стручни 
испит за своје звање. Заинтересовани кандидати 
уз пријаву подносе следећу документацију: овере-
ну фотокопију дипломе о завршеној средњој школи; 
оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту; оверену фотокопију лиценце издате од 
надлежне коморе или оверену фотокопију решења о 
упису у комору; кратку биографију. Пријаве се под-
носе на адресу: Специјална болница „Сокобања“, 
18230 Сокобања, Војводе Мишића 48 или непосред-
но у болници. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Спремач/спремачица просторија 
у којима се пружају здравствене 

услуге
пробни рад од шест месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа. Пријаве са 
кратком биографијом, адресом и контакт телефо-
ном, као и документа којима се доказује испуњеност 
услова конкурса (неоверене фотокопије) предају 
се преко писарнице Дома здравља (соба број 3), 
на трећем спрату, Булевар маршала Толбухина 30, 
Нови Београд. Кандидати су дужни да на пријави 
назначе за који конкурс подносе пријаву. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве се неће разматрати. 
Одлука о избору ће бити објављена на огласној таб-
ли Дома здравља поред писарнице, на трећем спра-
ту. Изабрани кандидат ће бити лично обавештен 
телефонским путем.

„AНДРЕА ДЕДИЊЕ“
СТАРАЧКИ ДОМ

Београд - Савски венац, Александра 
Стамболијског 1

Физиотерапеути
6 извршилаца

УСЛОВИ: IV - VI степен стручне спреме; обезбеђена 
исхрана; рад у сменама.

Хигијеничарка
4 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме - НК радник; обез-
беђена исхрана.

Кувар
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме; рад у сменама.

Медицинска сестра
12 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; обезбеђена 
исхрана; рад у сменама; ноћни рад.

Социјални радник
4 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; рад у сменама; 
познавање рада на рачунару, лиценца за социјалног 
радника. 

Неговатељица
8 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме; обезбеђена 
исхрана; рад у сменама; ноћни рад.

ОСТАЛО: Трајање конкурса до 06.07.2019. Начин 
конкурисања - телефоном: 060/322-3606.

UNION T.BJ. CO
11000 Београд, Кнегиње Љубице 26

тел. 064/522-4119

Радник на пружању услуга масаже
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, физиотерапе-
утска сестра; основна информатичка обука; енге-
ски језик - почетни, средњи, виши или конверза-
цијски ниво. Радне биографије доставити на e-mail: 
ankica77@outlook.com или се јавити на наведени 
број телефона, контакт особа Ана Тричковић.

СТОМАТОЛОШКА ПОЛИКЛИНИКА
„ОРАЛ Б ЧУКИЋ“ 

21000 Нови Сад, Народног фронта 20
тел. 063/7796-929

Стоматолошка сестра - техничар
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, стоматолошка 
сестра; небитно радно искуство; рад у сменама. Рок 
за пријаву: 10.07.2019. Јављање на горенаведени 
телефон.

ИНСТИТУТ ЗА 
КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ 

„ДЕДИЊЕ”
11000 Београд, Хероја Милана Тепића 1

Економски техничар
на одређено време од 6 месеци, у 

Одељењу за економско-финансијске 
послове

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме и најмање једна 
година радног искуства на пословима референта за 
финансијско-рачуноводствене послове - фактурис-
те. Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе 
следећа документа: кратку пословну биографију (са 
контакт подацима), оверену фотокопију дипломе о 
завршеном средњем образовању, фотокопију радне 
књижице или други доказ о радном стажу, уверење 
о држављанству. Опис посла за наведено радно 
место је утврђен Правилником о унутрашњој орга-
низацији и систематизацији послова ИКВБ „Дедиње“ 
и кандидатима је доступан на увид у просторијама 
Одсека за правне, кадровске и административне 
послове Института, радним данима од 14 до 15 часо-
ва. Пријаве и доказе о испуњености услова кандида-
ти могу предати лично на писарници Института или 
послати поштом на наведену адресу Института, са 
назнаком „За конкурс за запошљавање”. Кандида-
ти који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. 
Одлука о избору за пријем у радни однос кандидати-
ма ће бити достављена поштом на пријављену адре-
су. Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс 
неће бити узете у разматрање.

Медицина

www.nsz.gov.rs
Посао се не чека, 
посао се тражи
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ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Медицинска сестра/техничар у 
амбуланти

за рад у Служби за здравствену 
заштиту одраслих становника, 

кућно лечење, здравствену негу и 
епидемиологију, на одређено време 

због повећаног обима посла

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са законом о 
раду. Посебни услови: стручна спрема/образовање: 
средње образовање из области медицине. Додат-
на знања/испити/радно искуство: IV степен стручне 
спреме, медицинска сестра - техничар општег смера, 
положен стручни испит, лиценца; возачка дозвола 
Б категорије. Кандидати су обавезни да уз пријаву 
доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о 
завршеној средњој медицинској  школи, оверен пре-
пис или фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, оверен препис или фотокопију лиценце или 
решења о упису у комору, оверену фотокопију возач-
ке дозволе Б1 категорије и писану изјаву да је канди-
дат активни возач, биографију са адресом и контакт 
телефон. Изабрани кандидат је обавезан да приликом 
заснивања радног односа достави уверење о здрав-
ственој способности. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Пријаве на оглас доставити лич-
но или поштом на адресу: Дом здравља Алексинац, 
Момчила Поповића 144, 18220 Алексинац, са назна-
ком: „Пријава на оглас број 9/2019“ са наведеним ред-
ним бројем. Пријаве са непотпуном документацијом, 
као и неблаговремене пријаве, неће бити разматране. 
Контакт телефон: 018/804-256.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Медицинска сестра
на одређено време, ради замене 

запослене на породиљском боловању

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са законом о раду. 
Посебни услови: IV степен стручне спреме, меди-
цинска сестра, положен стручни испит. Кандидати 
су обавезни да уз пријаву са биографијом доставе: 
оверен препис или фотокопију дипломе о заврше-
ној средњој медицинској школи, оверен препис или 
фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту, потврду издату од стране Националне службе 
за запошљавање 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 теле-
фоном. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Пријаве на оглас доставити лично или 
поштом на адресу: Општа болница Алексинац, Мом-
чила Поповића 144, 18220 Алексинац, са назнаком: 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос”. Пријаве 
са непотпуном документацијом, као и неблаговреме-
не пријаве, неће бити разматране. Контакт телефо-
ни: 018/804-215, 018/804-211.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Спремач - спремачица
у просторијама у којима се пружају 
здравствене услуге, у Родитељској 

кући, на одређено време

Опис послова: одржава хигијену у Родитељској 
кући; односи прљав и доноси чист веш; ради и друге 
послове из свога делокруга а по налогу непосредног 
руководиоца; за свој рад одговорна је непосредном 
руководиоцу.

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште 
услове прописане законом, као и следеће посебне 
услове: завршена основна школа. Заинтересовани 
кандидати подносе својеручно потписану молбу за 
пријем и биографију са адресом, контакт телефоном 
и имејл-адресом, уз коју се подносе у оригиналу или 
овереној копији следећа документа: диплому о завр-
шеној основној школи; уверење да се против кан-
дидата не води кривични поступак (уверење суда), 
не старије од 6 месеци; уверење да кандидат није 
осуђиван (из полицијске управе), не старије од 6 
месеци; доказ о радном искуству уколико га канди-
дат поседује (оверена копија радне књижице, угово-
ра о раду, потврда послодавца). Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду података 
о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Рок за 
подношење пријаве је осам дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови” Националне 
службе за запошљавање. Кандидати који испуња-
вају услове из огласа могу бити позвани на разго-
вор ради пружања додатних података који могу бити 
важни за одлуку о пријему (претходно искуство у 
раду, просечна оцена у току школовања, додатно 
образовање или оспособљености, дужина трајања 
школовања...) Приликом заснивања радног односа, 
кандидат је дужан да достави: уредан санитарни 
налаз што доказује фотокопија санитарне књижи-
це; лекарско уверење о општој здравственој спо-
собности; доказ о имунизацији ММР вакцином или 
потврду о серолошкој анализи на морбиле (ИГГ 
антитела); доказ о имунизацији хепатитис Б. Прија-
ве се предају лично или поштом на адресу Институ-
та са назнаком: „Пријава на оглас за радни однос у 
Родитељској кући на пословима спремачице”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ
18300 Пирот, Кеј бб

Доктор медицине
за рад у Центру за микробиологију

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним ака-
демским студијама, по пропису који уређује високо 
образовање почев од10. септембра 2005. године; 
на основним студијама у трајању од најмање пет 
година, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; стручни испит; 
лиценца; најмање шест месеци радног искуства у 
звању доктора медицине; познавање рада на ком-
пјутеру; пожељно знање енглеског језика. Заинте-
ресовани кандидати су дужни да доставе следећу 
документацију: кратку биографију, адресу и контакт 
телефон; оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених; оверену фотокопију дипломе - уве-
рења о завршеном медицинском факултету; оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту; 
оверену фотокопију лиценце или решења о упису у 
Лекарску комору Србије. Рок за подношење прија-
ве је 8 дана од дана објављивања на огласној табли 
код Националне службе за запошљавање. Оглас је 
потребно објавити и на сајту Министарства здравља 
РС. Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: 
Завод за јавно здравље Пирот, Кеј бб, са назнаком 
„Оглас за доктора медицине“. Кандидат који буде 
изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је 
да достави доказ о здравственој способности за рад 
(лекарско уверење). Непотпуне и неблаговремено 
приспеле пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА “ЈОВАН РИСТИЋ” 
18330 Бабушница, Ивице Миладиновића 2

Доктор стоматологије - изабрани 
лекар

у Служби за здравствену заштиту 
одраслих становника и запослених 

са хитном медицинском помоћи, 
кућним лечењем и стоматолошком 

здравственом заштитом, на одређено 
време до 30.06.2020.

УСЛОВИ: VII1 степен стручне спреме - стоматолошки 
факултет, положен стручни испит, лиценца, позна-
вање рада на рачунару. Уз пријаву на оглас канди-
дат треба да приложи: кратку биографију, диплому 
о стеченој стручној спреми, потврду о положеном 
стручном испиту, извод из матичне књиге рође-
них, лиценцу. Документацију за радно место за које 
се аплицира доставити у овереним фотокопија-
ма. Достављена документација се не враћа. Рок за 
пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији ,,Послови”. Оглас ће бити 
објављен у публикацији ,,Послови” и на веб-сајту 
Министарства здравља Републике Србије. Пријаве 
се могу доставити лично или слати на адресу: Дом 
здравља „Др Јован Ристић“ Бабушница, Ивице Мила-
диновића 2, 18330 Бабушница, са назнаком „Пријава 
на оглас”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА ГОЛУБАЦ
12223 Голубац, Трг палих бораца бб

тел/факс: 012/678-131, 678-113
e-mail: domzdravljagolubac@gmail.com

www.domzdravljagolubac.rs

Директор 
на период од 4 године

УСЛОВИ: за директора Дома здравља Голубац 
може бити именовано лице које поред општих усло-
ва прописаних законом испуњава и следеће услове: 
1) да је доктор медицине, доктор денталне медици-
не, магистар фармације, односно магистар фарма-
ције-медицински биохемичар или има високо обра-
зовање из области правних, економских, односно 
организационих наука, на академским мастер сту-
дијама, у складу са законом којим се уређује високо 
образовање; 2) уколико је кандидат здравствени 
радник мора да има завршену специјализацију у 
складу са законом; 3) да има најмање пет година 
радног искуства као руководилац здравствене уста-
нове, односно руководилац организационе једини-
це у здравственој установи од чега најмање годину 
дана у Дому здравља Голубац; 4) да није осуђи-
вано, односно против којег се не води истрага, 
односно против којег није подигнута оптужница за 
кривично дело утврђено законом којим се уређује 
организација и надлежност државних органа у суз-
бијању организованог криминала, корупције и дру-
гих посебно тешких кривичних дела, односно које 
није правноснажном судском одлуком осуђивано 
за умишљајно кривично дело на казну затвора од 
шест месеци или тежу казну, нити за кривично дело 
против здравља људи, односно којем није прав-
носнажном судском одлуком изречена мера без-
бедности у складу са Кривичним закоником, и то: 
обавезно психијатријско лечење и чување у здрав-
ственој установи, обавезно психијатријско лечење 
на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно 
лечење алкохоличара, односно забрана вршења 
позива, делатности и дужности због које не може 
обављати дужност директора; Именовање се врши 
на период од 4 године.

Опис посла: директор организује рад и руководи 
процесом рада у здравственој установи, координира 
рад унутрашњих организационих јединица здравс-
твене установе, именује руководиоце унутрашњих 
организационих јединица, доноси правилник о орга-
низацији и систематизацији послова, представља и 

Медицина
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заступа здравствену установу, спроводи утврђену 
пословну и здравствену политику и обавља остале 
послове утврђене Статутом Дома здравља.

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији”Послови”. 
Приликом пријаве кандидати су дужни да поднесу : 
оверену фотокопију дипломе о завршеном факул-
тету; извод из матичне књиге рођених или оверену 
фотокопију извода; оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту; уколико је кандидат 
здравствени радник и оверену фотокопију дипломе о 
специјализацији; потврду о радном стажу на радном 
месту руководиоца здравствене установе или руково-
диоца организационе јединице здравствене установе 
од којих најмање годину дана у Дому здравља Голу-
бац и уверење да кандидат није осуђиван, односно 
да се против њега не води истрага, издато од стране 
надлежних органа. Неблаговремене пријаве, као и 
пријаве са непотпуном или неодговарајућом докумен-
тацијом, неће бити разматране. Пријаве са доказом о 
испуњавању услова конкурса достављају се искључи-
во путем поште или предајом на адресу: Дом здравља 
Голубац, Трг палих бораца бб, 12223 Голубац.

ДОМ ЗДРАВЉА ЖАБАРИ 
12374 Жабари, Кнеза Милоша бб

Лекар стоматологије 
на одређено време, најдуже до две 

године

Опис послова: 1. организује и обавља систематске 
прегледе, контролне и консултативне прегледе уста 
и зуба одрасли, 2. организује и врши предавања у 
склопу ширења здравственог просвећивања, одр-
жавања хигијене и патологије уста, 3. врши лечења 
зуба одраслих, 4. стара се о уредном вођење меди-
цинске документације, 5. води рачуна о потрошњи 
одн. прописаној терапији, 6. обавља и друге послове 
по налогу непосредног руководиоца. 

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених зако-
ном: завршен стоматолошки факултет и положен 
стручни испит (VII/1 степен стручне спреме). Уз 
пријаву, у којој је потребно навести за које радно 
место се пријављујете, треба доставити: кратку био-
графију са адресом и контакт телефоном; оверену 
фотокопију дипломе о завршеном стоматолошком 
факултету; оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту; извод из МК рођених (не ста-
рије од шест месеци) или оверена фотокопија. Кан-
дидати који су радили у струци дужни су да доставе 
и оверену фотокопију лиценце. Непотпуне и небла-
говремене пријаве се неће разматрати. Кандидати 
који уђу у ужи избор биће дужни да доставе лекар-
ско уверење. Пријаву са документацијом доставити 
на адресу: Дом здравља Жабари, Улица кнеза Мило-
ша бб, 12374 Жабари.

ДОМ ЗДРАВЉА БОСИЛЕГРАД
17540 Босилеград, Породин 11

тел. 017/878-811

Виши радиолошки техничар
са 80% радног времена, на одређено 
време због повећаног обима посла, у 

трајању од 6 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова одређених Законом о 
раду, кандидат треба да испуњава и посебне услове: 
завршена виша медицинска школа; положен струч-
ни испит; да има лиценцу за рад. Уз пријаву се под-
носе оверене копије следећих документа: диплома 
о завршеној медицинској школи; уверење о поло-
женом стручном испиту; дозвола за рад - лиценца 
издата од надлежне коморе или решење о упису у 
именик коморе; уверење о држављанству РС; извод 
из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге 
венчаних уколико је дошло до промене личног име-
на; кратка биографија (Curriculum Vitae, CV), са адре-
сом, контакт телефоном и интернет адресом.

Медицинска сестра/техничар у 
амбуланти (педијатријска сестра)

за рад у Одсеку за здравствену 
заштиту деце и школске деце, са 80% 
радног времена, на одређено време 

због повећаног обима посла, у трајању 
од 2 месеца

УСЛОВИ: Поред општих услова одређених Зако-
ном о раду, кандидат треба да испуњава и посебне 
услове: завршена одговарајућа средња медицинска 
школа; положен стручни испит; да има лиценцу за 
рад. Уз пријаву се подносе оверене копије следећих 
документа: диплома о завршеној медицинској шко-
ли; уверење о положеном стручном испиту; доз-
вола за рад - лиценца издата од надлежне коморе 
или решење о упису у именик Коморе; уверење о 
држављанству РС; извод из матичне књиге рође-
них; извод из матичне књиге венчаних уколико је 
дошло до промене личног имена; кратка биографија 
(Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефо-
ном и интернет адресом.

ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу 
користити у друге сврхе. Рок за подношење прија-
ве је осам (8) дана од дана објављивања огласа у 
публикацији “Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Оглас ће бити објављен и на званичном 
сајту Министарства здравља Републике Србије као и 
на огласној табли Дома здравља Босилеград. Одлука 
о избору кандидата биће донета у року од 30 дана 
од дана истека рока за подношење пријава и биће 
објављена на огласној табли Дома здравља Босиле-
град, Породин 11, Босилеград. По завршеном огласу, 
предата документа могу бити враћена кандидатима 
на лични захтев. Приликом заснивања радног одно-
са, изабрани кандидати дужни су да доставе лекар-
ско уверење о здравственој способности за посло-
ве које ће обављати. Пријаве се подносе лично или 
путем поште на адресу: Дом здравља Босилеград, 
Породин 11, 17540 Босилеград, са назнаком: „Прија-
ва на оглас за пријем у радни однос на одређено 
време за послове вишег радиолошког техничара или 
медицинске сестре/техничара у амбуланти”. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у 
разматрање.

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

тел. 018/830-927

Медицинска сестра - техничар 
општег смера

на одређено време од три месеца, због 
повећаног обима посла

2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - 
општи смер; положен стручни испит; лиценца за 
рад у струци или решење о упису у комору медицин-
ских сестара и здравствених техничара. Као дока-
зе о испуњености ових услова кандидати су дужни 
да доставе: пријаву на конкурс са кратком биогра-
фијом, бројем телефона и адресом, оверену фото-
копију дипломе о завршеној средњој медицинској 
школи - општи смер, оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, оверену фотокопију 
лиценце за рад у струци или оверену фотокопију 
решења о упису у именик коморе. Пријаве кандида-
та 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 Соко-
бања, уз напомену „Пријава на оглас за сестре“ или 
лично у просторијама болнице.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Спремач/спремачица просторија 
у којима се пружају здравствене 

услуге
на одређено време, уз пробни рад у 

трајању од три месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа. Пријаве са 
кратком биографијом, адресом и контакт телефо-
ном, као и документа којима се доказује испуњеност 
услова конкурса (неоверене фотокопије) предају 
се преко писарнице Дома здравља (соба број 3) на 
трећем спрату у улици Булевар маршала Толбухи-
на 30. Кандидати су дужни да на пријави назначе 
за који конкурс подносе пријаву. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији Националне службе за запошљавање 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се 
неће разматрати. Одлука о избору ће бити објавље-
на на огласној табли Дома здрвља поред писарни-
це, на трећем спрату, Булевар маршала Толбухина 
30, Нови Београд. Изабрани кандидат ће бити лично 
обавештен телефонским путем.

„САНИ ОПТИК“ ДОО БЕОГРАД
Београд, Коче Капетана 12-14

тел. 063/1067-007
е-mail: slobodan.trboljevac@sani.co.rs

Дефектолог
место рада: Бачка Паланка - 1, 

Бечеј - 1, Кикинда - 1, Зрењанин - 1, 
Пожаревац - 1, Смедеревска Паланка 
- 1, Апатин - 1, Вршац - 1, Ваљево - 1, 
Јагодина - 1, Бајина Башта - 1, Ниш 
- 1, Шид - 1, на одређено време 12 
месеци, уз могућност запослења на 

неодређено време
13 извршилаца

Опис посла: рад у центру за корекцију слуха и вида 
- саветовање и пружање најадекватнијег решења 
приликом избора и коришћења наочара и сочива

УСЛОВИ: дефектолог - VII степен, рад на рачунару: 
MS Office пакет (основни ниво). Дужина радног вре-
мена 7 сати дневно, рад у сменама. Трајање конкур-
са: до попуне радних места. Кандидати могу своје 
пријаве да доставе путем поште, мејла или да се јаве 
на телефон послодавца, лице за контакт: Слободан 
Трбољевац.

Медицина

Пословни центри НСЗ
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ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
„FENIX-APOTEKA“

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

е-mail: eurolink@eunet.rs

Дипломирани фармацеут
2 извршиоца

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

Фармацеутски техничар
2 извршиоца

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

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

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
 „СВЕТИ САВА“

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

Доктор медицине
на одређено време до повратка 

запосленог са боловања

УСЛОВИ: високо образовање (на интегрисаним 
академским студијама, по прописима који регули-
шу високо образовање од 10.9.2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање пет годи-
на по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10.9.2005. године); стручни испит; најмање шест 
месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Медицинска сестра - техничар

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка 

запосленог са боловања

УСЛОВИ: IV степен, медицинска школа; стручни 
испит; лиценца; најмање шест месеци радног иску-
ства у наведеном звању.

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

на одређено време до 24 месеца, због 
повећаног обима посла

УСЛОВИ: средње образовање - економске струке; 
знање рада на рачунару. 

ОСТАЛО: Кандидат је дужан уз пријаву на оглас при-
ложи и следећу документацију у фотокопији: дипло-
му о завршеној траженој школи; уверење о положе-
ном траженом стручном испиту; лиценцу издату од 
надлежног органа; кратку биографију са адресом и 
контакт телефоном. Пријаве се подносе поштом на 
наведену адресу болнице. Пријаве поднете мимо 
означеног рока и без потпуне документације неће се 
узимати у разматрање. 

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 1

тел. 035/8155-101

Виши медицински техничар за рад 
у операционој сали

на одређено време ради замене, до 
повратка одсутног радника

УСЛОВИ: виша медицинска школа - смер инструмен-
тар (VI степен стручне спреме), положен стручни 
испит.

Медицинска сестра - техничар
на одређено време ради замене, до 
повратка запослене са породиљског 
одсуства и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: средња медицинска школа (IV степен 
стручне спреме), положен стручни испит. Канди-
дат мора да поседује психофизичку и здравствену 
способност за рад под посебним условима рада и 
сменски рад. Заинтересовани кандидати подносе: 
пријаву на оглас са кратком биографијом и са тачно 
наведеним радним местом за које кандидат конку-
рише, извод из матичне књиге рођених и извод из 
матичне књиге венчаних (ако је извршена промена 
презимена), диплому о завршеној школи наведеној у 
условима за заснивање радног односа и сва четири 
сведочанства за радно место под редним бројем 2, 
потврду о положеном стручном испиту, фотокопију 
радне књижице, извод са евиденције Националне 
службе за запошљавање, лиценцу или решење о 
упису у комору. Приложити фотокопије тражених 
докумената. Пријаве са кратком биографијом, адре-
сом и контакт телефоном, као и документа којима се 
доказује испуњеност услова конкурса, донети лично 
у писарницу Опште болнице Параћин или послати 
на адресу: Општа болница Параћин, Мајора Марка 
12, 35250 Параћин, у затвореној коверти са назна-
ком „Пријава на оглас”. Кандидат прилаже лекар-
ско уверење као доказ о здравственој способности 
за рад приликом заснивања радног односа. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији НСЗ „Послови“. Оглас је објављен и 
на веб-сајту Министарства здравља. Неблаговреме-
не пријаве, као и пријаве са непотпуном или неод-
говарајућом документацијом, неће бити разматране. 
По завршеном конкурсу предата документа се неће 
враћати кандидатима. За све информације можете 
се обратити на телефон: 035/8155-101.

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ 
ВОЈВОДИНЕ

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 9а

Лабораторијски техничар
у Одељењу за давалаштво крви 
Службе за прикупљање крви, 

тестирање, производњу продуката 
од крви и дијагностичких средстава, 
на одређено време до 6 месеци због 

повећаног обима посла

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 уколи-
ко постоји потреба за изменом процеса рада, води 
рачуна о правилном руковању медицинским отпа-
дом и заштити и очувању животне средине, врши 
пријем добровољних давалаца (ДДК), регистрацију 
и унос података у информациони систем у заводу и 
на терену, помаже ДДК у попуњавању упитника у 
Заводу и на терену, врши тест контроле хемоглоби-
на ДДК у Заводу и на терену, одређује АБО крвног-
рупну припадност ДДК оријентационом методом на 
плочици у Заводу и на терену, врши венепункцију 

даваоца крви, узима узорке крви за имуносеролош-
ка тестирања у Заводу и на терену, брине о ДДК за 
време и непосредно након давања крви у Заводу и 
на терену, учествује у збрињавању нежељених реак-
ција код ДДК у Заводу и на терену, доставља узор-
ке узете крви од ДДК лабораторији за тестирање 
уз спроводну листу, доставља узете јединице крви 
лабораторији за производњу продуката од крви, уз 
спроводну листу, обавља и друге послове из дело-
круга рада техничара IV степена трансфузијског сме-
ра сходно потребама Завода.

УСЛОВИ: средња стручна спрема - завршена меди-
цинска школа лабораторијског или општег сме-
ра, положен стручни испит, поседовање лиценце, 
најмање 6 (шест) месеци радног искуства у том 
звању. Потребна документација: пријава на оглас, 
фотокопија дипломе/уверења о завршеној меди-
цинској школи лабораторијског или општег смера, 
фотокопија уверења о положеном стручном испиту, 
фотокопија лиценце, фотокопија извода из матич-
не књиге рођених, фотокопија личне карте, кратка 
биографија (CV), доказ о радном искуству у виду 
уверења/потврде послодавца, фотокопије радне 
књижице и сл. Пријаве се подносе путем поште на 
адресу: Завод за трансфузију крви Војводине, Хајдук 
Вељкова 9а, 21137 Нови Сад, са назнаком „За оглас“ 
или непосредно управи Завода за трансфузију крви 
Војводине, сваког радног дана од 8 до 14 часова. 
Контакт телефон: 021/48-77-953.

Возач Б и Ц категорије
на одређено време до 6 месеци, због 

повећаног обима посла

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 истова-
ру опреме за рад мобилне екипе, води евиденцију о 
сервисирању и одржавању возила Завода, обавља 
и друге послове који проистичу из послова возача.

УСЛОВИ: средња стручна спрема, возачка дозвола 
Б и Ц категорије, знање рада на рачунару, најмање 
3 (три) године искуства у управљању возилима Б и 
Ц категорије. Потребна документација: пријава на 
оглас, фотокопија дипломе о завршеном средњем 
образовању, фотокопија возачке дозволе Б и Ц 
категорије, фотокопија извода из матичне књиге 
рођених, фотокопија личне карте, доказ о радном 
искуству у виду уверења/потврде послодавца, фото-
копије радне књижице и сл., уверење суда да против 
њега није покренут кривични поступак и уверење 
Министарства унутрашњих послова да није пра-
воснажном судском одлуком осуђиван за кривично 
дело, кратка биографија (CV). Пријаве се подносе 
путем поште на адресу: Завод за трансфузију крви 
Војводине, Хајдук Вељкова 9а, 21137 Нови Сад, са 
назнаком „За оглас“ или непосредно управи Завода 
за трансфузију крви Војводине сваког радног дана 
од 8 до 14 часова. Контакт телефон: 021/48-77-953.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана 
од дана објављивања јавног огласа у публикацији 
„Послови“ Националне службе за запошљавање. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће раз-
матрати.

„САНИ ОПТИК“ ДОО 
11000 Београд, Коче Капетана 12-14

Дефектолог
за рад у Пироту

на одређено време

Опис послова: саветовање клијената у пронала-
жењу најадекватнијег решења приликом избора 
наочара и/или диоптријских, односно контактних 
сочива; саветовање клијената о начину правил-
ног коришћења и одржавања наочара и/или диоп-
тријских, односно контактних сочива; праћење 
најбоље пословне праксе из оптометрије.

Медицина

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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УСЛОВИ: диплома факултета за специјалну едука-
цију и рехабилитацију; претходно радно искуство 
у струци пожељно, није неопходно; комуникатив-
ност и склоност ка раду са клијентима; савесност 
при обављању поверених послова; проактивност 
и инцијативност у раду; оријентисаност ка пости-
зању циљева; склоност ка континуираном личном 
развоју; познавање рада на рачунару. За кандида-
те који немају претходно искуство у области оптике 
пружамо одговарајућу обуку. Наша компанија нуди 
динамично радно окружење, одличне могућности за 
лични развој и даље професионално напредовање. 
Уколико сматрате да испуњавате услове из конкур-
са, свој CV и мотивационо писмо можете проследи-
ти путем мејла на адресу: sanioptik-prijave@sani.co.rs. 
Све пријаве ће се третирати као строго поверљива 
документација. Биће контактирани само кандидати 
који уђу у ужи избор. Рок за конкурисање: 15 дана 
од дана оглашавања.

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТОРАЂА
18412 Житорађа, Топличких хероја 55

тел. 027/8362-747

Медицинска сестра - техничар
пријем у радни однос на одређено 

време за рад на пројекту „Унапређење 
квалитета здравствених услуга за 

лица старија од 65 година и лица са 
посебним потребама“, у трајању до 

31.12.2019. године

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - општи 
смер, положен стручни испит и дозвола - лиценца за 
рад. Уз кратку биографију-пријаву кандидати треба да 
доставе доказе да испуњавају услове конкурса и то: 1. 
диплому о стеченом звању одговарајућег профила - 
завршена средња медицинска школа општег смера, 
IV степен стручне спреме; 2. уверење о положеном 
стручном испиту; 3. извод из матичне књиге рођених 
или венчаних, уколико је диплома или уверење изда-
то на девојачко презиме; 4. уверење о држављанству. 
Докази морају бити у оригиналу или оверене фото-
копије. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Рок за достављање пријава је 
8 дана од дана објављивања. Пријаве се достављају 
на адресу: Дом здравља Житорађа, Топличких хероја 
55, 18412 Житорађа, са назнаком “Пријава на кон-
курс” или лично предати у правној служби Дома 
здравља Житорађа.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „АЛБАТРОС“

11070 Нови Београд, Др Ивана Рибара 91е
тел. 065/334-9420

email: jadrankamarkovic67@gmail.com

Фармацеутски техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, фармацеутски 
техничар, познавање основног знања за рад на 
рачунару, познавање енглеског језика на почет-
ном нивоу, пожељан положен стручни испит или 
лиценца, радно искуство од најмање 12 месеци. 
Пуно радно време, рад у сменама. Рок за пријаву на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Пријава на конкурс на мејл адресу: 
jadrankamarkovic67@gmail.com или путем телефона 
на број: 065/334-9420.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Стоматолошка сестра/техничар у 
амбуланти

на одређено време до 3 месеца, 
замена привремено одсутног 

запосленог

УСЛОВИ: средња медицинска школа стоматолошког 
смера, стручни испит, лиценца, најмање шест месе-
ци радног искуства у звању стоматолошке сестре/
техничара. Пријаве са кратком биографијом, адре-
сом и контакт телефоном, као и документа којима 
се доказује испуњеност услова конкурса (неовере-
не фотокопије) предају се преко писарнице Дома 
здравља (соба број 3) на трећем спрату у улици 
Булевар маршала Толбухина 30. Кандидати су дуж-
ни да на пријави назначе за који конкурс подносе 
пријаву. Рок за подношење пријаве је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији Национал-
не службе за запошљавање „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће разматрати. Одлука 
о избору ће бити објављена на огласној табли Дома 
здрвља поред писарнице, на трећем спрату у Буле-
вару маршала Толбухина 30, Нови Београд. Изабра-
ни кандидат ће бити лично обавештен телефонским 
путем.

ДОМ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ
 И СТАРА ЛИЦА “АГАПЕ”
11000 Београд, Заплањска 86г

тел. 011/3961-848

Медицинска сестра - техничар
2 извршиоца 

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска сес-
тра - техничар; пробни рад. 

Неговатељица 
УСЛОВИ: I-II степен стручне спреме; пробни рад. 

Кувар 
УСЛОВИ: II-IV степен стручне спреме, пробни рад.

ОСТАЛО: Кандидати могу да се јаве на телефон: 
063/8109-563. Конкурс остаје отворен до попуне 
радног места.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ 

И РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ
11000 Београд, Сокобањска 17а

тел. 011/2667-755

Техничар одржавања 
информационих система 

и технологија
пробни рад од 3 месеца 

УСЛОВИ: средња стручна спрема информатичарског 
смера; радно искуство 6 месеци. 

Спремачица просторија у којима се 
пружају здравствене услуге

на одређено време, по основу замене 
привремено одсутног запосленог, 

пробни рад од 3 месеца 

УСЛОВИ: ПК или НК радник, радно искуство 6 месеци.

ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да доставе писану 
пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву 
се подносе фотокопије: дипломе о завршеној шко-
ли, извод из матичне књиге рођених, доказ о рад-
ном искуству (уговори о раду, волонтерски уговори, 
потврда послодавца и сл.). Приликом заснивања 
радног односа кандидат је дужан да достави лекар-
ско уверење као доказ о здравственој способности 
за послове на које се прима, потврда да се против 
лица не води судски поступак као и потврду о нео-
суђиваности. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве са потребном 
документацијом достављају се на адресу: Специјал-
на болница за церебралну парализу и развојну неу-
рологију, Београд, Сокобањска 17а (Правна служба). 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији Националне 
службе за запошљавање “Послови”.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ”
11060 Палилула, Кнез Данилова 16

тел. 011/322-655

Мајстор одржавања објеката и 
возила

пробни рад 3 месеца 

Опис послова: врши све мање основне поправке у 
објекту у оквиру својих способности и знања, само-
иницијативно, на захтев руководиоца објекта и 
одговорне сестре и по издатом радном налогу од 
стране шефа Одељења одржавања, врши израду 
потребних браварских делова и склопова, обавља 
све послове везане за одржавање, оправку и израду 
нових инсталација на централном грејању и котлар-
ницама, по потреби, по потреби обавља и послове 
ложача и домара у котларницама Дома здравља, 
обавља послове одржавања возила, обавља и друге 
послове из домена своје делатности по налогу непо-
средног руководиоца и начелника службе којима је 
одговоран за свој рад.

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме; возач-
ка дозвола Б категорије. Уз молбу приложити: био-
графију, фотокопију дипломе о завршеној средњој 
школи, фотокопију возачке дозволе и фотокопију 
држављанства. Доставити неоверене фотокопије, 
које се не враћају кандидатима. Рок за подношење 
пријаве 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 рад-
но место се конкурише. Резултати огласа ће бити 
објављени на сајту Дома здравља: www.dzpalilula.
org.rs и на огласној табли - IV спрат.

Медицина

Школа је знање,
посао је занат

Национална служба
за запошљавање
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Медицина

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Помоћни радник
основна школа, ради попуне радног 

места помоћног радника на нези 
болесника на осталим болничким 

одељењима, на одређено време од 12 
месеци, са пробним радом од 3 месеца 

15 извршилаца

Сервирка
основна школа, на одређено време од 

12 месеци, са пробним радом 
од 3 месеца 

Кувар
III степен стручне спреме, на одређено 
време од 12 месеци, са пробним радом 

од 3 месеца 

Мајстор одржавања
средња стручна спрема - електросмер, 

ради попуне радног места мајстора 
одржавања Службе за техничке 

послове, на одређено време од 12 
месеци, са пробним радом од 3 месеца 

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” 
број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017-одлука УС и 113/17) и посебни услови 
утврђени Правилником о унутрашњој организацији 
са систематизацијом радних места Клиничког центра 
Крагујевац.

ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе у оригиналу или 
овереној копији следећа документа: диплома о 
стеченом образовању одговарајућег профила; уве-
рење о држављанству РС; извод из матичне књиге 
рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је 
кандидат променио презиме); кратку биографију 
са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом; 
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. Приликом заснивања радног односа, 
изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос; доказ да 
се против кандидата не води кривични поступак, да 
оптужница није ступила на правну снагу и да није 
покренута истрага (уверење надлежног суда); уве-
рење да кандидат није осуђиван за кривична дела 
која га чине неподобним за рад у здравственој уста-
нови (уверење надлежне полицијске управе или 
полицијске станице). Уколико изабрани кандидат 
не достави горе наведене документе у захтева-
ном року, са њим се неће засновати радни однос. 
На радне односе засноване по окончаном конкурсу 
примењиваће се важећа Уредба о коефицијентима 
за обрачун и исплату плата запослених у јавним 
службама. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу 
користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке 
обрађује Клинички центар Крагујевац. Оглас обја-
вити путем сајта Министарства здравља Републике 
Србије, путем сајта Клиничког центра Крагујевац 
и у публикацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Рок за подношење пријава је осам 
(8) дана од дана објављивања огласа у публика-
цији „Послови” Националне службе за запошља-
вање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Коначни резултати конкурса бити 
објављени на сајту Клиничког центра Крагујевац 
(www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани 
могу захтевати повраћај конкурсне документације. 
Контакт телефон: 034/505-273. Пријаве се подно-
се лично, у затвореној коверти преко писарнице 

Клиничког центра Крагујевац или путем поште на 
адресу: Клинички центар Крагујевац, Змај Јовина 
30, 34000 Крагујевац, 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)” 

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Конкурс објављен 22.05.2019. године у пуб-
ликацији „Послови” поништава се за следећа 
радна места: 
- (једног) техничара одржавања одеће (праља) - основ-
на школа ради попуне радног места техничара одржа-
вања одеће (праља), са пуним радним временом од 
40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у 
трајању од 3 (три) месеца;
- (два) помоћна радника у здравству - основна школа 
ради попуне радног места помоћног радника у здрав-
ству, са пуним радним временом од 40 (четрдесет) 
часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) 
месеца; 
- (једног) кувара - III степен стручне спреме ради попу-
не радног места кувара, са пуним радним временом 
од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у 
трајању од 3 (три) месеца.

У осталом делу конкурс остаје непромењен.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Конкурс објављен 22.05.2019. године у публи-
кацији „Послови” поништава се у целости за 
радно место: (један) мајстор одржавања (средња 
стручна спрема - електро смер), ради попуне рад-
ног места мајстора одржавања Службе за техничке 
послове, са пуним радним временом од 40 (четрде-
сет) часова недељно и пробним радом у трајању од 
3 (три) месеца.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Медицинска сестра - техничар на 
инфективном одељењу

за рад у Служби за 
пнеумофтизиологију Опште болнице 

Крушевац, на одређено време 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. Опис 
послова: према Правилнику о организацији и систе-
матизацији послова Опште болнице Крушевац.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе: мол-
бу за пријем и биографију, са адресом, контакт 
телефоном, оверену фотокопију дипломе, оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту, фотокопију личне карте или очитане податке 
са личне карте (уколико је чипована), фотокопију 
извода из матичне књиге венчаних (уколико су 
дипломе или уверења издати на девојачко пре-
зиме), оверену фотокопију лиценце издате од 
надлежног органа. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности у 
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Изабрани кандидати 
пре заснивања радног односа дужни су да доставе 
лекарско уверење као доказ о здравственој способ-
ности за послове за које се заснива радни однос. 
Уколико изабрани кандидат не достави наведе-
на документа у остављеном року, са њим се неће 
закључити уговор о раду. Непотпуне и неблаговре-

мене пријаве неће се разматрати. Пријаву достави-
ти у затвореној коверти са назнаком “За оглас” са 
називом и редним бројем радног места за које се 
конкурише, а на наведену адресу.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

„КОВИН” У КОВИНУ
26220 Ковин, Цара Лазара 253

факс: 013/741-166, тел. 013/741-234

Кувар
УСЛОВИ: средње образовање. Кандидати за радно 
место под редним бројем 1. морају предати: пријаву 
за конкурс; кратку биографију (CV); оверену фото-
копију дипломе о завршеном средњем образовању.

Медицинска сестра-техничар
у специјализованим 

психијатријским болничким 
установама које су организоване за 

двадесетчетворочасовни пријем, 
задржавање пацијената без пристанка, 
за збрињавање и лечење психотичних 

поремећаја у акутној фази, 
болести зависности, за форензичку 

психијатрију, психогеријатрију и 
психосоцијалну рехабилитацију, на 

одређено време, најдуже до 5 месеци, 
због повећаног обима посла

УСЛОВИ: средња медицинска школа, 4. степен, 
лиценца, најмање шест месеци искуства у наведеном 
звању. Кандидати за радно место под редним бројем 
2. морају предати: пријаву за конкурс; кратку биогра-
фију (CV); оверену фотокопију дипломе о завршеном 
средњем образовању; оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту; оверену фотокопију 
лиценце; 6 месеци радног искуства у наведеном 
звању (доказивање за радно искуство потврдом).

ОСТАЛО: Пријаве са потребним доказима дос-
тављају се поштом на следећу адресу: Улица Цара 
Лазара 253, 26220 Ковин, или лично у архиви болни-
це, са назнаком „Оглас”, у року од 8 дана од дана 
објављивања. Изабрани кандидати су у обавези да 
доставе лекарско уверење о општој здравственој 
способности. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

„КОВИН” У КОВИНУ
26220 Ковин, Цара Лазара 253

тел. 013/741-234

Поништава се конкурс о заснивању радног 
односа на неодређено време под редним бројем 
1. радно место кувар, објављен 29.05.2019. 
године код Националне службе за запошља-
вање у публикацији „Послови”.

ДОМ ЗДРАВЉА 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Доктор медицине
на одређено време 

Опис посла: превенира, дијагностикује и лечи боле-
сти, повреде и друге физичке и менталне поремећаје 
коришћењем специјализованих метода и техника, 
кроз примену принципа и процедура савремене 
медицине, о чему води прописану медицинску доку-
ментацију; организује и спроводи мере на очувању и 
унапређењу здравља појединца и породице, ради на 
откривању и сузбијању фактора ризика за настанак 
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болести, прати здравствено стање становништва на 
свом подручју и осигурава податке за потребе здрав-
ствене статистике, утврђује ризике за здравље, пред-
лаже и спроводи мере за њихово отклањање, спро-
води здраствено-васпитне активности и остварује 
сарадњу са кључним појединцима и организацијама 
у заједници; ради у превентивним саветовалишти-
ма; организује и спроводи прописане систематске, 
циљане и скрининг прегледе; организује и спроводи 
мере на очувању и унапређењу здравља појединца 
и породице, ради на откривању и сузбијању факто-
ра ризика за настанак болести, обавља прегледе и 
дијагностику, одређује начин и врсту лечења, пра-
ти ток лечења и усклађује мишљење и предлоге 
за наставак лечења осигураног лица; указује хитну 
медицинску помоћ, упућује осигурано лице на амбу-
лантно-специјалистичке прегледе у установи или 
на секундарни и терцијарни ниво; одређује врсту и 
дужину кућног лечења и прати његово спровођење, 
прописује лекове и медицинска средства, као и 
одређене врсте медицинско-техничких помагала; 
сарађује са Поливалентном патронажном службом, 
спроводи здравствену заштиту из области ментал-
ног здравља, учествује у изради и евалуацији пла-
на рада у својој служби, води прописану медицин-
ску документацију и евиденцију, одређује дужину 
привремене спречености за рад због болести или 
повреде осигураника, шаље на процену здравстве-
ног стању осигураног лица и упућује осигурано лице 
на оцену радне способности, по потреби иде у кућне 
посете.

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним ака-
демским студијама, по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 
на основним студијама у трајању од најмање пет 
година, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; стручни испит; 
лиценца; најмање шест месеци радног искуства у 
звању доктора медицине; најмање шест месеци 
радног искуства у звању доктора медицине; рад на 
рачунару. Услови рада предвиђени су Законом о 
раду РС, Статутом Дома здравља Петровац на Млави 
и осталим општим актима.

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: краћу биографију 
са адресом и контакт телефоном, оверену копију 
дипломе медицинског факултета или уверења о 
завршеном медицинском факултету, оверену копију 
уверења о положеном стручном испиту, оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству, 
оригинал или оверену фотокопију извода из матич-
не књиге рођених. Оригинали или оверене фотоко-
пије уверења о држављанству и извода из матичне 
књиге рођених не смеју бити старији од 6 месеци. 
Послови се обављају са пуним радним временом. 
Пријаве слати у затвореним ковертама на адресу: 
Дом здравља Петровац на Млави, Моравска 2, 12300 
Петровац на Млави или доставити лично у правну 
службу Дома здравља Петровац на Млави, са назна-
ком „За оглас за пријем у радни однос“. Непотпуне, 
неблаговремене и преурањене пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Трајање конкурса: 8 дана од дана 
објављивања у листу „Послови“.

                       Индустрија и грађевинарство

BALKAN TOP PACKAGING DOO
Београд - Стари град, Кнегиње Љубице 108

тел. 064/2886-518

Механичар - радник на одржавању 
индустријских машина

за рад у Буковцу 

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, електро-
механичар, са радним искуством. 

Радник у производњи амбалаже од 
пластике

за рад у Буковцу
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме; без 
обзира на радно искуство.

ОСТАЛО: Рок за пријаву 09.07.2019. Јављање на 
горенаведени број телефона.

„ШИНВОЗ“ ДОО ЗРЕЊАНИН
23000 Зрењанин, Београдска бб

тел. 064/8318-142

Бравар 
4 извршиоца

Опис посла: сечење, савијање, бушење, брушење 
лимова, у фабрици, кројење лимова по кројним 
листама, припрема материјала за CO2 заваривање, 
монтажа конструкција, чишћење и одржавање заду-
женог алата и опреме.

УСЛОВИ: КВ/ССС машинске струке, познавање 
техничких цртежа и њихово читање, познавање 
рада на приручним алатима (бушилица, брусили-
ца), познавање материјала (челик, алуминијумски 
лимови, итд.), минимум 1 година радног искуства, 
способност за самостални рад, пожељно познавање 
енглеског језика, добре моторичке способности 
(покретност, брзина и прецизност), дисциплинова-
ност, озбиљна, вредна, савесна и одговорна особа. 
Нудимо уговор о раду на одређено време са могућ-
ношћу продужења, пуно радно време, 8 сати днев-
но, 40 сати недељно, рад у затвореној хали, одличне 
радне услове и стимулативну зараду. Кандидати који 
су заинтересовани за ову врсту радног ангажовања 
и испуњавају услове конкурса своје радне биогра-
фије могу проследити на мејл адресу: smarjanovic@
sinvoz.rs или се пријавити путем веб-сајта: http://
sinvoz.rs/contact или следећег линка: https://goo.gl/
forms/y7ejpm25tSBODB1v1 или послати биографију 
поштом на адресу: „Шинвоз“ ДОО (Служба људских 
ресурса), Београдска бб, Зрењанин.

„АРИАНЕ“ ДОО БЕОГРАД
Београд, Џорџа Вашингтона 38

тел. 069/642 632

Руковалац грађевинским 
машинама

на одређено време три месеца

УСЛОВИ: КВ и више, радно искуство обавезно. Обез-
беђен смештај и исхрана, теренски рад. Трајање 
конкурса: месец дана од датума објаве, особа за 
контакт: Никола Брђанин.

ЖГП ГП БЕОГРАД
11030 Београд - Чукарица, Водоводска 160

e-mail: zgp@beotel.rs
тел. 060/7600-192

Дипломирани инжењер у 
оперативи

за рад у Краљеву, Параћину, Руднику

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани инжењер 
грађевинарства, смер нискоградња; теренски рад; 
обезбеђен смештај; обезбеђена исхрана; пробни 
рад; возачка дозвола Б категорије; радно искуство 
од 12 месеци. Рок за пријаву: 31.07.2019. године, на 
адресу: 11030 Београд - Чукарица, Водоводска 160 
или на e-mail: zgp@beotel.rs или јављање на теле-
фоне: 060/7600-192, 011/2510-961 и 011/2510-842. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати.

AUN T&G DOO BEOGRAD
Београд, Београдска 18

тел. 066/011-330

Машински механичар
пробни рад три месеца

УСЛОВИ: одржавање и поправка машина у произ-
водњи; возачка дозвола Б категорије, основно знање 
рада на рачунару и познавање енглеског језика на 
вишем нивоу. Рад у сменама, ноћни рад. Радни однос 
се заснива у Републици Србији, а затим се кандидати 
упућују на бесплатну тромесечну обуку у Вијетнам 
(обука нема комерцијални основ, односно лица која 
се укључују у програм обуке не сносе трошкове по 
било ком основу). Послодавац обезбеђује визу, пре-
воз, смештај и исхрану. Заинтересовани кандидати 
додатне информације могу добити на горенаведени 
број телефона, а пријаве са фотографијом могу да 
доставе путем мејла: aj.sales@auntng.com.

Електричар
пробни рад три месеца

УСЛОВИ: постављање електроинсталација и одр-
жавање електромреже у фабрици; возачка дозво-
ла Б категорије, основно знање рада на рачунару 
и познавање енглеског језика на вишем нивоу. Рад 
у сменама, ноћни рад. Радни однос се заснива у 
Републици Србији, а затим се кандидати упућују на 
бесплатну тромесечну обуку у Вијетнам (обука нема 
комерцијални основ, односно лица која се укључују у 
програм обуке не сносе трошкове по било ком осно-
ву). Послодавац обезбеђује визу, превоз, смештај и 
исхрану. Заинтересовани кандидати додатне инфор-
мације могу добити на горенаведени број телефона, 
а пријаве са фотографијом могу да доставе путем 
мејла: aj.sales@auntng.com.

TRADITIONAL TRADE DISTRIBUTION 
DOO

11080 Земун
e-mail: sinisa.arsic@min.rs

тел. 063/555-371

Мајстор за одржавање опреме и 
уређаја

са пробним радом од 3 месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: III и IV степен, потребно радно искуство од 
6 месеци. Заинтересовани кандидати своје пријаве 
могу слати на мејл адресу: sinisa.arsic@min.rs или се 
пријавити на број телефона: 063/555-371.

Индустрија и грађевинарство

Национална служба
за запошљавање

Посао се не чека, посао се тражи www.nsz.gov.rs
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ГП „МОСТОГРАДЊА“ АД
Београд - Стари град, Влајковићева 19а

Грађевински радник
на одређено време

5 извршилаца

УСЛОВИ: I CCC, радно искуство: небитно. Оста-
ли услови рада: рад ван просторија послодавца, 
обезбеђен превоз, обезбеђен смештај, обезбеђена 
исхрана. Трајање конкурса: до попуне. Начин конку-
рисања: слање биографије на: piop@mostogradnja.rs 
или телефон: 011/3233-897.

Руковалац грађевинских машина
на одређено време

5 извршилаца

УСЛОВИ: I CCC, радно искуство: 12 месеци. Остали 
услови рада: рад ван просторија послодавца, обез-
беђен превоз, обезбеђен смештај, обезбеђена исхра-
на. Посебна знања и вештине: обука за руковање 
грађевинским машинама. Трајање конкурса: до попу-
не. Начин конкурисања: слање биографије на: piop@
mostogradnja.rs или телефон: 011/3233-897.

Возач моторног возила
на одређено време

5 извршилаца

УСЛОВИ: III CCC, радно искуство 12 месеци. Оста-
ли услови рада: рад ван просторија послодавца, 
обезбеђен превоз, обезбеђен смештај, обезбеђена 
исхрана. Посебна знања и вештине: возачка дозвола 
Ц, Д и Е категорије. Трајање конкурса: до попуне. 
Начин конкурисања: слање биографије на: piop@
mostogradnja.rs или телефон: 011/3233-897.

„УНИПРОМЕТ“ ДОО ЧАЧАК
Чачак, Булевар ослободилаца бб

тел. 032/357-040
е-mail: hr@unipromet.co.rs

Радник на монтажи ограде
место рада: Чачак - 1, Врање - 1, 

Краљево - 1, Нови Пазар - 1, 
Ужице - 1, Крагујевац - 1, 

на одређено време 24 месеца
6 извршилаца

Опис посла: монтажа челичних и заштитних ограда 
на путевима.
УСЛОВИ: III или IV степен машинске или техничке 
струке; пожељно радно искуство на истим или слич-
ним пословима; пожељна возачка дозвола Б катего-
рије. Неопходна је здравствена способност за радника 
на манипулативним пословима. Обезбеђен смештај, 
исхрана и превоз; теренски рад. Трајање конкурса: до 
попуне. Кандидати могу да се јаве на телефон посло-
давца, лице за контакт: Драгана Мутаповић.

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

Прехрамбени технолог
пробни рад 1 месец

2 извршиоца

Опис посла: вођа производње у пекари и млекари.

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

„МИТРОМОНТ“ ПР
Сремска Митровица, Паланка 1
тел. 062/641-193, 066/942-1117
е-mail: mitromont@yahoo.com

Бравар
за рад у Суботици, на одређено време 

30 месеци
7 извршилаца

Опис посла: израда делова вагона.

УСЛОВИ: неопходно радно искуство у траженом 
занимању и елементарно познавање техничких 
цртежа; пожељно знање рада са бренером или 
грејање - исправљање лимова.

CO2 заваривач
за рад у Суботици, на одређено време 

30 месеци
7 извршилаца

Опис посла: израда делова вагона.

УСЛОВИ: неопходно радно искуство у траженом 
занимању.

ОСТАЛО: обезбеђен превоз, смештај и исхрана; 
дужина радног времена 10 сати дневно; теренски 
рад. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу 
своје пријаве да доставе путем мејла или да се јаве 
на телефоне послодавца, особа за контакт: Радосав 
Николић.

“РБ ГЕНЕРАЛЕКОНОМИК” ДОО
11000 Београд

Булевар деспота Стефана 59а
тел. 011/3340-178

Радник на склапању електронских 
уређаја

место рада: Земун, на одређено време
5 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на занимање; обавезно радно 
искуство - пожељно у производњи електронских или 
других уређаја. Обавезна је способност коришћења 
шрафцигера, шрафилице, пинцете, пиштоља за 
пластику. Заинтересовани кандидати треба да 
пошаљу CV поштом или на e-mail: zaposlenje@
geneko.rs или да се јаве на број телефона: 011/3340-
178 или 3340-591. Рок за пријављивање 30.07.2019. 
године.

 „СОКО ШТАРК“ ДОО
11000 Београд, Булевар Пека Дапчевића 29

Механичар у одржавању
на одређено време од 6 месеци

2 извршиоца 

Опис посла: изводи превентивно и текуће одржа-
вање машина у погону са фокусом, али не искљу-
чиво, на механичке склопове; одржава опрему у 
исправном стању и контролише рад исте; извешта-
ва на сменском нивоу путем маила о застојима, ква-
ровима, интервенцијама и утрошеном материјалу; 
обавља механичарске послове при инвестиционим 
радовима и монтажи опреме; помаже и обучава рад-
нике у обављању посла; самоиницијативно предла-
же евентуална побољашања у раду и побољшања 
на опреми; води евиденцију о извршеним радовима 
у складу са ИСО стандардом и одговара за то; о свим 
интервенцијама и утрошеном материјалу, као и о 
већим кваровима обавештава пословођу одељења 
одржавања; стара се о уредности и чистоћи ради-
онице, алата и приручних залиха резервних дело-
ва и материјала; активно учествује у спровођењу 
годишњег ремонта, превентивних активности и пре-
гледу опреме; контактира пословођу производње и 
обавештава га о дужим застојима; спровођење про-

цеса рада у складу са захтевима система менаџмента 
квалитетом, безбедности хране и заштите животне 
средине. Коришћење личних заштитних средстава у 
циљу испуњавања мера о безбедности и здрављу на 
раду; обавља и остале непоменуте послове за потре-
бе техничког одржавања.

УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме техничке 
струке; радно искуство од 2 до 5 година. Заинтере-
совани кандидати пријаве могу да пошаљу на e-mail: 
zaposljavanje@atlanticgrupa.com. Рок за пријаву на 
конкурс је 25.06.2019. године.

NOAH HOUSES DOO
34210 Рача, Опленачка бб

e- mail: info@noah.rs

Архитекта 
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном 
занимању; пробни рад 1 месеци; познавање сле-
дећих програма - Autocаd, 3d Max. 

Монтер дрвених конструкција 
УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, без 
обзира на занимање; рад у сменама; пробни рад 1 
смена.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати могу да про-
следе свој CV на e-mail: info@noah.rs, најкасније до 
19.07.2019.год.

ELIXIR MEG DOO
Шабац, Хајдук Вељкова 1

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

Бравар
место рада: Прахово - Неготин,

 на одређено време
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.

УСЛОВИ: III и IV степен стручне спреме, бeз обзира 
на занимање и радно искуство. Теренски рад, рад у 
сменама, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, 
рад ван просторија послодавца, пробни рад 3 месе-
ца. Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани 
кандидати могу своје радне биографије да доставе 
на горе назначен мејл, да контактирају послодавца 
путем контакт телефона или да проследе радну био-
графију на адресу послодавца: Радујевачки пут бб, 
19330 Прахово.

Електричар
место рада: Прахово - Неготин,

 на одређено време
5 извршилаца

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

УСЛОВИ: III и IV степен стручне спреме, без обзира 
на занимање и радно искуство. Теренски рад, рад у 
сменама, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, 
рад ван просторија послодавца, пробни рад 3 месе-
ца. Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани 
кандидати могу своје радне биографије да доставе 
на горенаведени мејл, да контактирају послодавца 
путем контакт телефона или да проследе радну био-
графију на адресу послодавца: Радујевачки пут бб, 
19330 Прахово.

Индустрија и грађевинарство
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Гумар-пластичар
место рада: Прахово - Неготин, 

на одређено време
5 извршилаца

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

УСЛОВИ: III и IV степен стручне спреме, без обзира 
на занимање и радно искуство. Теренски рад, рад 
у сменама, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, 
рад ван просторија послодавца, пробни рад 3 месе-
ца. Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани 
кандидати могу своје радне биографије да доставе 
на горенаведени мејл, да контактирају послодавца 
путем контакт телефона или да проследе радну био-
графију на адресу послодавца: Радујевачки пут бб, 
19330 Прахово.

Заваривач
место рада: Прахово - Неготин, 

на одређено време
5 извршилаца

Опис посла: заваривањe REL, MIG, MAG или TIG поступ-
ком, у свим позицијама.
УСЛОВИ: III и IV степен стручне спреме, без обзира 
на занимањe и радно искуство. Теренски рад, рад 
у сменама, обезбеђен смештај, обезбеђена исхра-
на, рад ван просторија послодавца, пробни рад 3 
месеца, пожељно, не и обавезно, поседовање једне 
од лиценци за заваривање REL, MIG, MAG или TIG 
поступком, у свим позицијама. Трајање конкурса: до 
попуне. Заинтересовани кандидати могу своје рад-
не биографије да доставе на горенаведени мејл, да 
контактирају послодавца путем контакт телефона 
или да проследе радну биографију на адресу посло-
давца: Радујевачки пут бб, 19330 Прахово.

„VISA-PROM“ DOO
Кањижа, Харшањи Тибора 17

e-mail: vladimir.mitic@visaprom.com

1. Манипулант на котлу проточне 
сушаре

4 извршиоца

2. Оператер на дробилици дрвета
4 извршиоца

3. Оператер на преси
16 извршилаца

4. Шеф смене погона за 
производњу ногица за палете

4 извршиоца

5. Манипулант на мешалици за 
компоненте по рецептури

4 извршиоца

6. Манипулант на резању штафли
12 извршилаца

УСЛОВИ: Место рада: Кањижа и Чока; I - IV сте-
пен стручне спреме. Обезбеђен превоз, обезбеђен 
смештај за запослене удаљене преко 50 км. Пробни 
рад у трајању од једног месеца. Рок трајања кон-
курса: до попуне. Заинтересовани кандидати могу 
да послодавцу да доставе радне биографије путем 
мејл-адресе.

ЖГП ГП БЕОГРАД
Београд, Водоводска 160 

тел. 011/2510-842

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

Милановцу, на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: Послодавац има у плану отварање нових 
градилишта и у другим градовима у Републици 
Србији; бравар-варилац, III степен стручне спреме; 
радно искуство 3 године. Услови рада: теренски рад, 
обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, пробни рад 
3 месеца. Трајање конкурса: до попуне радног места. 
Заинтересовани кандидати могу да се обрате посло-
давцу на назначени број телефона, контакт особа: 
Александар Петковић.

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

Милановцу, на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: Послодавац има у плану отварање нових 
градилишта и у другим градовима у Републици 
Србији; тесар, III степен стручне спреме; радно иску-
ство годину дана. Услови рада: теренски рад, обез-
беђен смештај, обезбеђена исхрана, пробни рад 3 
месеца. Трајање конкурса: до попуне радног места. 
Заинтересовани кандидати могу да се обрате посло-
давцу на назначени број телефона, контакт особа: 
Александар Петковић.

      
             Саобраћај и везе

ЦЕНТАР ЗА ОБУКУ ВОЗАЧА 
„ЦАКИЋ” ДОО

Прокупље, Краљевића Марка 39
тел. 065/325-1225

Инструктор вожње Б категорије
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: V и VI степен, без обзира на образов-
ни профил; радно искуство 12 месеци на послови-
ма возача; возачка дозвола Б категорије, лиценца 
за инструктора вожње. Рад у сменама, обезбеђен 
смештај, обезбеђена исхрана. Рок за реализацију: до 
попуне. Заинтересовани кандидати могу своје рад-
не биографије да доставе на горенаведени контакт 
телефон, радним даном, од 08.00 до 22.00. На зака-
зани разговор донети радну биографију на увид.

                    Култура и информисање

ЦЕНТРУ ЗА КУЛТУРУ, ТУРИЗАМ, 
ОМЛАДИНУ И СПОРТ

36320 Тутин, Ферхадија 1, Градски трг

Ликовни уметник (графички 
дизајнер и сликар)

лице са посебним потребама, 
инвалидитетом

 (вербална комуникација)

Опис послова: обавља све послове дизајнирања 
и у том правцу обавља креативне послове: дизај-
нирање каталога, плаката, презентације и слич-
но, бавиће се и сликарством, тачније сликањем 
портрета и пејасажа, односно различите врсте 
слика. Користиће се уљем, воденим бојама, олов-
кама и пастелама. Организоваће ликовне изложбе 
у склопу Центра за културу, туризам, омладину и 
спорт, где ће излагати своје радове и радове дру-
гих ликовних уметника. Организоваће ликовну сек-
цију у склопу Центра за културу, туризам, омлади-
ну и спорт, у склопу које ће образовати, чланове 
секције, о различитим техникама рада, помагати 
да науче концепте, а онда и показати како да их 
примене. Учествоваће и у ораганизацији ликовне 
колоније, у сарадњи са директором, на терирорији 
општине Тутин, која ће окупљати значајне ликовне 
ствараоце из многих делова наше земље, али и 
шире. 

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне 
области у оквиру ликовне уметности на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова. Заинтересовани кандидати су у 
обавези да уз пријаву за конкурс доставе следећу 
документацију: пријаву са кратком биографијом, 
уверење о држављанству Републике Србије, 
извод из матичне књиге рођених, доказ о струч-
ној спреми (оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема), уверење о положеном 
државном стручном испиту (кандидати који немају 
положен државни стручни испит, могу се прими-
ти на рад, под условом да државни стручни испит 
положе у року од шест месеци). Уколико изабра-
ни кандидат не положи државни стручни испит 
у горе наведеном року престаје му радни однос, 
уверење да није осуђиван за кривично дело на 
езусловну казну затвора од најмање шест месеци 
или за кажљиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у општинској управи општине 
Тутин, оверена фотокопија решења о распоређи-
вању односно оверена фотокопија уговора о раду 
кандидата у досадашњој установи или предузећу 
чији је оснивач локална самоуправа. Рок за подно-
шење пријава на јавни конкурс је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Адреса 
на коју се подносе пријаве у затвореној коверти 
у просторијама Центра за културу, туризам, омла-
дину и спорт: Ферхадија 1, Градски трг, 36320 
Тутин, са назнаком “За јавни конкурс” и навести 
радно место за које се конкурише. Јавни конкурс 
објављује се на интернет презентацији општи-
не Тутин: www.opstinatutin.rs и на огласној табли 
Центра за културу, туризам, омладину и спорт. 
Јавни конкурс ће спроводити конкурсна комисија 
коју формира директор Центра за културу, тури-
зам, омладину и спорт. Неблаговремене, недо-
пуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве 
конкурсна комисија ће одбацити закључком.
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БЕОГРА Д

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

Ванредни професор за ужу научну 
област Организација и технологија 

железничког саобраћаја
на одређено време од 5 година

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

ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ 
И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈА
Београд, Војводе Степе 283

тел/факс: 011/2471-099
www.viser.edu.rs

e-mail: office@viser.edu.rs

Објављује конкурс за избор у наставничка
 и сарадничка звања

I Основни подаци о послодавцу: Висока школа елек-
тротехнике и рачунарства струковних студија у Бео-
граду, Војводе Степе 283, 11010 Вождовац, Београд, 
телефон/факс: 011/2471-099, www.viser.edu.rs, office@
viser.edu.rs.

II Подаци о наставничким, односно сарадничким звањи-
ма (радним местима) у погледу којих се расписује конкурс

Конкурс се расписује ради избора:

1. Једног кандидата у наставничко 
звање професор струковних 
студија за област Машинско 

инжењерство
са непуним радним временом од 10%

УСЛОВИ: основни послови и задужења радног 
места професор струковних студија су: у складу са 
наставним плановима и програмима акредитова-
них студијских програма, плановима и структуром 
кратких програма студија и програмима стручног 
усавршавања и целоживотног учења, припрема и 
реализује наставу на предметима на којима је анга-
жован у оквиру обављања наставног и образовног 
процеса на струковним студијама, на кратким про-
грамима студија и на програмима стручног усавр-
шавања и целоживотног учења (преноси знање 
на студенте и друге кориснике (полазнике) кроз 
утврђене облике наставе); организује и спрово-
ди утврђене облике провере знања (колоквијуме, 
испите и слично); обавља консултације са студен-
тима и континуирано прати и вреднује њихов рад 
кроз наставу; организује и остварује појединачни 
и заједнички стручни рад са студентима, усмера-
ва студенте при изради стручних радова; стално 
се педагошки, стручно и научно усавршава; при-
према и унапређује наставне методе и материјале 
за студенте (практикуме, приручнике и уџбенике 
итд.), објављује научностручне радове; учествује 
у реализацији истраживачко-развојних пројеката; 
показује друштвену одговорност у области развоја 
образовања; учествује у различитим активностима 
значајним за квалитет и развој образовања на свим 
нивоима, укључујући и целоживотно учење; врши 
надзор над радом запослених сарадника и радно 
ангажованих  наставника и сарадника, ангажованих 
на предмету који му је поверен; подноси руково-
диоцу одговарајућег студијског програма месечни 
извештај о раду, до 5. у наредном месецу за прет-
ходни месец; подноси извештај наставно-стручном 
већу о свом петогодишњем раду; учествује у раду 
наставно-стручног већа и других стручних тела 
које школа формира; обавља, по потреби, друге 
послове из делокруга радног места; подаци о мини-
малним (општим) условима за избор у наставнич-
ко звање (запослење на радном месту) професор 
струковних студија и подаци о потребној стручној 
оспособљености, знањима и вештинама, односно 
компетенцијама које ће се оцењивати у изборном 
поступку: а) Минимални (општи) услови за избор 
у звање професор струковних студија: кандидат 
не сме бити правноснажном пресудом осуђиван за 
кривична дела из члана 72. став 4. Закона о висо-
ком образовању; кандидат мора имати задвршене 
академске студије трећег степена - стечен научни 
назив доктора наука из научне, односно стручне 
области за коју се бира у звање, који је стечен на 
акредитованом универзитету и акредитованом сту-
дијском програму у Републици Србији или диплому 
доктора наука из научне, односно стручне области 

за коју се бира у звање стечену у иностранству, која 
је призната (нострификована) у Републици Србији, 
кандидат мора поседовати склоности и способности 
за наставни рад; ако је кандидат лице које је раније 
обављало наставни, односно педагошки рад, пози-
тивна оцена укупног досадашњег наставног, однос-
но педагошког рада кандидата; ако постоје еле-
менти за оцењивање (ако је кандидат лице које 
је већ било запослено у ВИШЕР), позитивна оце-
на доприноса развоју наставе и других делатности 
ВИШЕР; ако постоје елементи за оцењивање, пози-
тивна оцена доприноса у обезбеђивању стручног, 
односно научно-наставног подмлатка; кандидат 
мора имати објављена најмање два научна, однос-
но стручна рада у међународним, односно домаћим 
научним, реферисаним часописима или зборни-
цима са научних, односно стручних скупова, са 
рецензијама (радови са Science Citation Index лис-
те, односно са impact factor-ом) из научне, однос-
но стручне области за коју се врши избор у звање; 
кандидат мора имати најмање пет референци из 
научне, односно стручне области за коју се врши 
избор узвање, између следећих референци: науч-
ни, односно стручни радови објављени у међуна-
родним или домаћим научним часописима или 
зборницима са научних, односно стручних скупова, 
са рецензијама; објављени уџбеник, практикум, 
приручник, збирка задатака, монографија, прег-
ледни чланак, учешће у развоју нових производа 
или битних побољшања постојећих производа или 
нових технологија, признати патенти, софтверска 
решења. Кандидат мора имати најмање пет годи-
на радног искуства са студентима у наставничком 
звању или најмање десет година радног искуства 
на стручним пословима примерено области за коју 
се бира. б) Подаци о потребној стручној оспособље-
ности, знањима и вештинама, односно потребним 
компетенцијама. Поред напред набројаних мини-
малних (општих) услова, кандидат за избор у 
наставничко звање професор струковних студија 
за област Машинско инжењерство обавезно мора 
поседовати и следећа стручна знања, односно 
следеће компетенције: обавезно је поседовање 
стручних знања из области система управљања на 
савременим возилима.

2. Једног кандидата у наставничко 
звање предавач за област 

Електротехничко и рачунарско 
инжењерство, ужу стручну област 

Рачунарство и информатика
и пријем у радни однос на одређено 

време од пет година

УСЛОВИ: основни послови и задужења радног мес-
та предавач су: у складу са наставним плановима 
и програмима акредитованих студијских програма, 
плановима и структуром кратких програма студија и 
програмима стручног усавршавања и целоживотног 
учења, припрема и реализује наставу на предметима 
на којима је ангажован у оквиру обављања наставног 
и образовног процеса на струковним студијама, на 
кратким програмима студија и на програмима струч-
ног усавршавања и целоживотног учења (преноси 
знање на студенте и друге кориснике (полазнике) 
кроз утврђене облике наставе); организује и спро-
води утврђене облике провере знања (колоквијуме, 
испите и слично); обавља консултације са студенти-
ма и континуирано прати и вреднује њихов рад кроз 
наставу; организује и остварује појединачни и зајед-
нички стручни рад са студентима, усмерава студенте 
при изради стручних радова; стално се педагошки, 
стручно и научно усавршава; припрема и унапређује 
наставне методе и материјале за студенте (практи-
куме, приручнике и уџбенике итд.), објављује науч-
ностручне радове; учествује у реализацији истра-
живачко-развојних пројеката; показује друштвену 
одговорност у области развоја образовања; учествује 
у различитим активностима значајним за квалитет и 
развој образовања на свим нивоима, укључујући и 
целоживотно учење; врши надзор над радом запос-
лених сарадника и радно ангажованих наставника и 
сарадника, ангажованих на предмету који му је пове-
рен; подноси руководиоцу одговарајућег студијског 

Наука и образовање

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом

  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 при-
ликом пријема у радни однос и проверавају се у 
току рада.

 Докази о испуњености услова из става 1 тач. 
1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана 
прибавља се пре закључења уговора о раду.
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програма месечни извештај о раду, до 5-ог у наред-
ном месецу за претходни месец; подноси извештај 
Наставно-стручном већу о свом петогодишњем 
раду; учествује у раду Наставно-стручног већа и дру-
гих стручних тела које Школа формира; обавља, по 
потреби, друге послове из делокруга радног места. 
Подаци о минималним (општим) условима за избор 
у наставничко звање (запослење на радном месту) 
предавач и подаци о потребној стручној оспособље-
ности, знањима и вештинама, односно компетен-
цијама које ће се оцењивати у изборном поступку: 
а) Минимални (општи) услови за избор у звање пре-
давач: кандидат не сме бити правноснажном пре-
судом осуђиван за кривична дела из члана 72. став 
4. Закона о високом образовању; кандидат минимал-
но мора имати стечен научни назив магистра наука 
или стручни назив специјалисте академских студија, 
из научне, односно стручне, области за коју се бира 
у звање, стечен на акредитованом универзитету и 
акредитованом студијском програму у Републици 
Србији или еквивалентан научни, односно стручни 
назив из научне, односно стручне области за коју 
се бира у звање стечен у иностранству, који је при-
знат (нострификован) у Републици Србији; кандидат 
мора поседовати склоности и способности за настав-
ни рад; ако је кандидат лице које је раније обављало 
наставни, односно педагошки рад, позитивна оцена 
укупног досадашњег наставног, односно педагошког 
рада кандидата; ако постоје елементи за оцењи-
вање (ако је кандидат лице које је већ било запос-
лено у ВИШЕР), позитивна оцена доприноса развоју 
наставе и других делатности ВИШЕР; ако постоје 
елементи за оцењивање, позитивна оцена допри-
носа у обезбеђивању стручног, односно научно-на-
ставног подмлатка; кандидат мора имати објављена 
најмање два научна, односно стручна рада у међу-
народним, односно домаћим научним, реферисаним 
часописима или зборницима са научних, односно 
стручних скупова, са рецензијама, из научне, однос-
но стручне области за коју се врши избор у звање; 
кандидат мора имати најмање пет референци из 
научне, односно стручне области за коју се бира, 
између следећих референци: научни, односно струч-
ни радови објављени у међународним или домаћим 
научним часописима или зборницима са научних, 
односно стручних скупова, са рецензијама; објавље-
ни уџбеник, практикум, приручник, збирка задатака, 
монографија, прегледни чланак, учешће у развоју 
нових производа или битних побољшања постојећих 
производа или нових технологија, признати патен-
ти, софтверска решења; најмање пет година радног 
искуства у настави са студентима у високом обра-
зовању или најмање пет година радног искуства на 
стручним пословима примерено области за коју се 
бира. б) Подаци о потребној стручној оспособље-
ности, знањима и вештинама, односно потребним 
компетенцијама. Поред напред набројаних мини-
малних (општих) услова, кандидат за избор у настав-
ничко звање предавач за област Електротехничко и 
рачунарско инжењерство, ужу стручну област Рачу-
нарство и информатика обавезно мора поседовати 
и следећа стручна знања, односно следеће компе-
тенције: поседовање стручних знања потребних за 
рад са софтверским технологијама које се користе 
при реализацији наставе из предмета Архитекту-
ра и организација рачунара (обавезно поседовање 
знања потребног за програмирање МCS196 серије 
микроконтролера у асмеблерском развојном окру-
жењу), поседовање стручних знања потребних за 
рад са софтверским технологијама које се користе 
при реализацији наставе из предмета Базе подата-
ка (обавезно поседовање знања потребног за рад у 
развојном окружењу Access 2017, SQL Server 2017, 
Microsoft SQL Management studio, MongoDB, Studio 3T, 
Hadoop, R  програмски језик).

3. Једног кандидата у сарадничко 
звање асистент за област 

Електротехничко и рачунарско 
инжењерство, ужу стручну област 
Електроника и телекомуникације
и пријем у радни однос на одређено 

време од три године

УСЛВИ: основни послови и задужења радног мес-
та асистент су: у складу са наставним плановима 
и програмима акредитованих студијских програма 
струковних студија, плановима и структуром крат-
ких програма студија и програмима стручног усавр-
шавања и целоживотног учења, припрема и изводи 
вежбе и друге облике наставе за које је задужен, под 
стручним надзором предметног наставника; обавља 
консултације са студентима и континуирано прати и 
вреднује њихов рад кроз наставу; учествује и пома-
же предметном наставнику у припреми наставног 
процеса, организацији и спровођењу утврђених 
облика провере знања (колоквијума, испита и слич-
но); води евиденцију о присуству и активностима 
студената на часовима вежби и других облика наста-
ве за које је задужен, прати рад студената; струч-
но се усавршава и похађа докторске студије; учест-
вује у припреми и унапређивању наставних метода 
и материјала за студенте; учествује у реализацији 
истраживачко-развојних пројеката; врши надзор 
над радом радно ангажованих сарадника (демон-
стратора), ангажованих на предмету који му је пове-
рен; подноси руководиоцу одговарајућег студијског 
програма месечни извештај о раду, до 5-ог у наред-
ном месецу за претходни месец; подноси извештај 
Наставно-стручном већу о свом трогодишњем раду; 
учествује у раду Наставно-стручног већа и других 
стручних тела које ВИШЕР формира;  обавља, по 
потреби, друге послове из делокруга радног места. 
Подаци о минималним (општим) условима за избор 
у сарадничко звање (запослење на радном месту) 
асистент и подаци о потребној стручној оспособље-
ности, знањима и вештинама, односно компетен-
цијама које ће се оцењивати у изборном поступку: 
а) Минимални (општи) услови за избор у звање 
асистент: кандидат не сме бити правноснажном пре-
судом осуђиван за кривична дела из члана 72. став 4. 
Закона о високом образовању; кандидат мора имати 
завршене одговарајуће студије другог степена, на 
акредитованој високошколској установи и акредито-
ваном студијском програму у Републици Србији или 
еквивалентан научни, односно стручни назив стечен 
у иностранству, који је признат (нострификован) 
у Републици Србији; кандидат мора имати статус 
студента на студијама трећег степена - докторским 
студијама из научне области за коју се бира; канди-
дат је сваки од претходних нивоа студија завршио 
са просечном оценом најмање осам (8); кандидат 
мора поседовати склоности и способност за настав-
ни рад; ако је кандидат лице које је раније обављало 
наставни рад, кандидат мора имати позитивну оцену 
укупног досадашњег наставног, односно педагошког 
рада; ако постоје елементи за оцењивање, (ако је 
кандидат лице које је већ било запослено у ВИШЕР), 
позитивна оцена доприноса развоју наставе и других 
делатности ВИШЕР; ако постоје елементи за оцењи-
вање, позитивна оцена доприноса у обезбеђивању 
стручног подмлатка. б) Подаци о потребној стручној 
оспособљености, знањима и вештинама, односно 
потребним компетенцијама. Поред напред наброја-
них минималних (општих) услова, кандидат за избор 
у сарадничко звање асистент за област Електро-
техничко и рачунарско инжењерство, ужу стручну 
област Електроника и телекомуникације обавезно 
мора поседовати и следећа стручна знања, однос-
но следеће компетенције: поседовање знања из 
области електронике, аналогних и дигиталних теле-
комуникација, поседовање знања и вештина потреб-
них за рад са лабораторијском опремом из области 
електронике и електронских система возила, позна-
вање електронских кола опште намене и електрон-
ских кола која се налазе у возилима и поседовање 
знања потребних за њихово пројектовање и израду, 
поседовање знања потребних за рад са софтверским 
алатима који се користе за симулацију и пројекто-
вање електричних кола, са софтверским алатима 
за обраду аудио и видео сигнала и са софтверским 
алатима за симулацију и пројектовање телекому-
никационих система, поседовање знања и вештина 
потребних за рад на уређајима BOSCH KTS серије и у 
софтверима BOSCH ESI[tronic], AutoData и сл. радно 
искуство у спровођењу наставе у високом образо-
вању од најмање две године, предност ће имати кан-
дидати који имају објављене стручне радове из уже 

стручне за коју се врши избор у звање у последње 
три године, као и кандидати  који имају искуство у 
реализацији пројеката у релевантним областима.

4. Једног кандидата у сарадничко 
звање асистент за област 

Електротехничко и рачунарско 
инжењерство, ужу стручну област 

Аудио и видео технологије
и пријем у радни однос на одређено 

време од три године

УСЛОВИ: основни послови и задужења радног места 
асистент су исти они основни послови и задужења 
који су раније наведени у овом конкурсу и то у делу 
конкурса који се односи на избор једног кандидата 
у сарадничко звање асистент за област Електро-
техничко и рачунарско инжењерство, ужу стручну 
област Електроника и телекомуникације. Подаци о 
минималним (општим) условима за избор у сарад-
ничко звање (запослење на радном месту) асистент 
и подаци о потребној стручној оспособљености, 
знањима и вештинама, односно компетенцијама које 
ће се оцењивати у изборном поступку: а) Минимал-
ни (општи) услови за избор у звање асистент: кан-
дидат не сме бити правноснажном пресудом осуђи-
ван за кривична дела из члана 72. став 4. Закона о 
високом образовању; кандидат мора имати заврше-
не одговарајуће студије другог степена, на акреди-
тованој високошколској установи и акредитованом 
студијском програму у Републици Србији или екви-
валентан научни, односно стручни назив стечен 
у иностранству, који је признат (нострификован) 
у Републици Србији; кандидат мора имати статус 
студента на студијама трећег степена - докторским 
студијама из научне области за коју се бира; канди-
дат је сваки од претходних нивоа студија завршио 
са просечном оценом најмање осам (8); кандидат 
мора поседовати склоности и способност за настав-
ни рад; ако је кандидат лице које је раније обављало 
наставни рад, кандидат мора имати позитивну оцену 
укупног досадашњег наставног, односно педагошког 
рада; ако постоје елементи за оцењивање, (ако је 
кандидат лице које је већ било запослено у ВИШЕР), 
позитивна оцена доприноса развоју наставе и других 
делатности ВИШЕР; ако постоје елементи за оцењи-
вање, позитивна оцена доприноса у обезбеђивању 
стручног подмлатка. б) Подаци о потребној стручној 
оспособљености, знањима и вештинама, односно 
потребним компетенцијама. Поред напред наброја-
них минималних (општих) услова, кандидат за избор 
у сарадничко звање асистент за област Електро-
техничко и рачунарско инжењерство, ужу стручну 
област Аудио и видео технологије обавезно мора 
поседовати и следећа стручна знања, односно сле-
деће компетенције: поседовање знања из области 
дигиталне телевизије, студијске и емисионе технике, 
студијске аудиотехнике, продукције звука, поседо-
вање знања и вештина потребних за рад у телеви-
зијском и аудио студију, познавање рада и повези-
вања видео и телевизијске опреме, познавање рада 
са софтверима који се користе за снимање, монтажу 
и репродукцију телевизијског материјала, позна-
вање рада са софтверима који се користе за обраду 
аудио сигнала.

5. Једног кандидата у сарадничко 
звање асистент за образовно-

научно поље Природно-
математичке науке, стручна област 

Математичке науке
и пријем у радни однос на одређено 

време од три године

УСЛВИ: основни послови и задужења радног места 
асистент су исти они основни послови и задужења 
који су раније наведени у овом конкурсу и то у делу 
конкурса који се односи на избор једног кандида-
та у сарадничко звање асистент за област Електро-
техничко и рачунарско инжењерство, ужу стручну 
област Електроника и телекомуникације. Подаци о 
минималним (општим) условима за избор у сарад-
ничко звање (запослење на радном месту) асистент 

Наука и образовање
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и подаци о потребној стручној оспособљености, 
знањима и вештинама, односно компетенцијама које 
ће се оцењивати у изборном поступку: Минимални 
(општи) услови за избор у звање асистент за обра-
зовно-научно поље Природно-математичке науке, 
стручна област Математичке науке: кандидат не сме 
бити правноснажном пресудом осуђиван за кривична 
дела из члана 72. став 4. Закона о високом образо-
вању; кандидат мора имати завршене одговарајуће 
студије другог степена, на акредитованој високошкол-
ској установи и акредитованом студијском програму у 
Републици Србији или еквивалентан научни, односно 
стручни назив стечен у иностранству, који је признат 
(нострификован) у Републици Србији; кандидат мора 
имати статус студента на студијама трећег степена 
- докторским студијама из научне области за коју се 
бира кандидат је сваки од претходних нивоа студија 
завршио са просечном оценом најмање осам (8); 
кандидат мора поседовати склоности и способност 
за наставни рад; ако је кандидат лице које је раније 
обављало наставни рад, кандидат мора имати пози-
тивну оцену укупног досадашњег наставног, односно 
педагошког рада; ако постоје елементи за оцењи-
вање (ако је кандидат лице које је већ било запос-
лено у ВИШЕР), позитивна оцена доприноса развоју 
наставе и других делатности ВИШЕР; ако постоје еле-
менти за оцењивање, позитивна оцена доприноса у 
обезбеђивању стручног подмлатка.

6. Четири кандидата у сарадничко 
звање сарадник у настави за 

област Електротехничко и 
рачунарско инжењерство, ужу 
стручну област Рачунарство и 

информатика
и пријем у радни однос на одређено 

време од једне године
4 извршиоца

УСЛОВИ: основни послови и задужења радног места 
сарадник у настави су: у складу са наставним планови-
ма и програмима акредитованих студијских програма 
струковних студија, плановима и структуром кратких 
програма студија и програмима стручног усаврша-
вања и целоживотног учења, припрема и изводи 
вежбе и друге облике наставе за које је задужен, под 
стручним надзором предметног наставника; обавља 
консултације са студентима и континуирано прати и 
вреднује њихов рад кроз наставу; учествује и помаже 
предметном наставнику у припреми наставног про-
цеса, организацији и спровођењу утврђених облика 
провере знања (колоквијума, испита и слично); води 
евиденцију о присуству и активностима студената 
на часовима вежби и других облика наставе за које 
је задужен, прати рад студената; стручно се усавр-
шава и похађа мастер студије; учествује у припреми 
и унапређивању наставних метода и материјала за 
студенте; учествује у реализацији истраживачко-раз-
војних пројеката; врши надзор над радом радно анга-
жованих сарадника (демонстратора), ангажованих на 
предмету који му је поверен; подноси руководиоцу 
одговарајућег студијског програма месечни извештај 
о раду, до 5. у наредном месецу за претходни месец; 
обавља, по потреби, друге послове из делокруга рад-
ног места. Подаци о минималним (општим) условима 
за избор у сарадничко звање (запослење на рад-
ном месту) сарадник у настави и подаци о потреб-
ној стручној оспособљености, знањима и вештина-
ма, односно компетенцијама које ће се оцењивати у 
изборном поступку: а) Минимални (општи) услови за 
избор у звање сарадник у настави: кандидат не сме 
бити правноснажном пресудом осуђиван за кривич-
на дела из члана 72. став 4. Закона о високом обра-
зовању; кандидат је основне студије завршио са 
просечном оценом најмање осам (8); кандидат мора 
имати завршене одговарајуће основне студије, на 
акредитованој високошколској установи и акредито-
ваном студијском програму у Републици Србији или 
еквивалентан научни, односно стручни назив стечен 
у иностранству, који је признат (нострификован) у 
Републици Србији; кандидат мора имати статус сту-
дента на мастер академским или мастер струковним 
студијама, у области за коју се бира; кандидат мора 

поседовати склоности и способност за наставни рад; 
ако је кандидат лице које је раније обављало настав-
ни рад, кандидат мора имати позитивну оцену укуп-
ног досадашњег наставног, односно педагошког рада; 
ако постоје елементи за оцењивање, (ако је кандидат 
лице које је већ било запослено у ВИШЕР), позитивна 
оцена доприноса развоју наставе и других делатности 
ВИШЕР. б) Подаци о потребној стручној оспособље-
ности, знањима и вештинама, односно потребним 
компетенцијама: Поред напред набројаних мини-
малних (општих) услова, кандидат за избор у сарад-
ничко звање сарадник у настави за област Електро-
техничко и рачунарско инжењерство, ужу стручну 
област Рачунарство и информатика мора поседовати 
и одговарајућа стручна знања, односно компетенције. 
Иако се конкурс расписује за избор четири кандида-
та у сарадничко звање сарадник у настави за област 
Електротехничко и рачунарско инжењерство, ужу 
стручну област Рачунарство и информатика, свако 
од та четири звања, односно радна места, подразу-
мева бављење специфичним ужим подручјима у 
оквиру уже стручне области Рачунарство и информа-
тика, односно подразумева обављање специфичних 
послова чија садржина зависи од предмета и зада-
така на којима се намерава ангажовање кандидата. 
Због тога су стручна знања, односно компетенције 
које кандидат мора поседовати подељене по пози-
цијама и постављене према сваком од појединачних 
радних места, односно звања сарадник у настави за 
област Електротехничко и рачунарско инжењерство, 
ужу стручну област Рачунарство и информатика, у 
погледу којих се расписује овај конкурс. б1) кандидат 
за избор у звање сарадник у настави за област Елек-
тротехничко и рачунарско инжењерство, ужу стручну 
област Рачунарство и информатика – ПОЗИЦИЈА 1, 
мора поседовати и следећа стручна знања, односно 
компетенције: познавање програмских језика PHP, 
JavaScript, HTML, C/C++, Java, познавање развоја и 
пројектовања сервиса у информационим системима, 
поседовање знања и вештина потребних за пројек-
товање и развој система база података, поседовање 
практичних знања и вештина везаних за интернет 
програмирање. б2) кандидат за избор у звање сарад-
ник у настави за област Електротехничко и рачунар-
ско инжењерство, ужу стручну област Рачунарство и 
информатика – ПОЗИЦИЈА 2 мора поседовати и сле-
дећа стручна знања, односно компетенције: позна-
вање програмских језика PHP, JavaScript, HTML и CSS, 
познавање софтверских алата Wordpress, Magneto, и 
Bootstrap, као и вештина потребних за реализацију 
лабораторијских вежби из предмета Електронско 
банкарство, познавање и разумевање проблема елек-
тронског пословања. б3) кандидат за избор у звање 
сарадник у настави за област Електротехничко и 
рачунарско инжењерство, ужу стручну област Рачу-
нарство и информатика – ПОЗИЦИЈА 3 мора поседо-
вати и следећа стручна знања, односно компетен-
ције: познавање програмских језика PHP, JavaScript, 
HTML, CSS, Java, Python, C/C++, познавање развоја и 
пројектовања сервиса у информационим системима, 
поседовање знања и вештина потребних за пројек-
товање и развој система база података. б4) кандидат 
за избор у звање сарадник у настави за област Елек-
тротехничко и рачунарско инжењерство, ужу струч-
ну област Рачунарство и информатика – ПОЗИЦИЈА 
4 мора поседовати и следећа стручна знања, однос-
но компетенције: поседовање знања и компетенција 
неопходних за рад са Access 2017, SQL Server 2017, 
Microsoft SQL Management Studio, MongoDB,  Studio 3T,  
Hadoop, R програмским језиком, познавање рада у 
HTML5, CSS3, JavaScript Ecma 6, JQuery, Apache server, 
PHP, предност је поседовање релевантног искуства у 
раду у настави са студентима у високом образовању.

7. Два кандидата у сарадничко 
звање сарадник у настави 

за област Електротехничко 
и рачунарско инжењерство, 
ужу стручну област Системи 

управљања
и пријем у радни однос на одређено 

време од једне године
2 извршиоца

УСЛОВИ: основни послови и задужења радног мес-
та сарадник у настави су исти они основни послови 
и задужења који су раније наведени у овом конкурсу 
и то у делу конкурса који се односи на избор четири 
кандидата у сарадничко звање сарадник у настави 
за област Електротехничко и рачунарско инжењер-
ство, ужу стручну област Рачунарство и информатика. 
Подаци о минималним (општим) условима за избор 
у сарадничко звање (запослење на радном месту) 
сарадник у настави и подаци о потребној стручној 
оспособљености, знањима и вештинама, односно 
компетенцијама које ће се оцењивати у изборном 
поступку: а) Минимални (општи) услови за избор 
у звање сарадник у настави: кандидат не сме бити 
правноснажном пресудом осуђиван за кривична 
дела из члана 72. став 4. Закона о високом образо-
вању; кандидат је основне студије завршио са про-
сечном оценом најмање осам (8); кандидат мора 
имати завршене одговарајуће основне студије, на 
акредитованој високошколској установи и акредито-
ваном студијском програму у Републици Србији или 
еквивалентан научни, односно стручни назив стечен 
у иностранству, који је признат (нострификован) у 
Републици Србији; кандидат мора имати статус сту-
дента на мастер академским или мастер струковним 
студијама, у области за коју се бира; кандидат мора 
поседовати склоности и способност за наставни рад; 
ако је кандидат лице које је раније обављало настав-
ни рад, кандидат мора имати позитивну оцену укуп-
ног досадашњег наставног, односно педагошког рада; 
ако постоје елементи за оцењивање, (ако је кандидат 
лице које је већ било запослено у ВИШЕР), позитивна 
оцена доприноса развоју наставе и других делатности 
ВИШЕР. б) Подаци о потребној стручној оспособље-
ности, знањима и вештинама, односно потребним 
компетенцијама: Поред напред набројаних минимал-
них (општих) услова, кандидат за избор у сарадничко 
звање сарадник у настави за област Електротехнич-
ко и рачунарско инжењерство, ужу стручну област 
Системи управљања мора поседовати и одговарајућа 
стручна знања, односно компетенције. Иако се кон-
курс расписује за избор два кандидата у сарадничко 
звање сарадник у настави за област Електротехничко 
и рачунарско инжењерство, ужу стручну област Сис-
теми управљања, свако од та два звања, односно рад-
на места, подразумева бављење специфичним ужим 
подрујчима у оквиру уже стручне области Системи 
управљања, односно подразумева обављање специ-
фичних послова чија садржина зависи од предмета и 
задатака на којима се намерава ангажовање кандида-
та. Због тога су стручна знања, односно компетенције 
које кандидат мора поседовати подељене по пози-
цијама и постављене према сваком од појединачних 
радних места, односно звања сарадник у настави за 
област Електротехничко и рачунарско инжењерство, 
ужу стручну област Системи управљања у погледу 
којих се расписује овај конкурс: б1) кандидат за избор 
у звање сарадник у настави за област Електротехнич-
ко и рачунарско инжењерство, ужу стручну област 
Системи управљања – ПОЗИЦИЈА 1 мора поседова-
ти и следећа стручна знања, односно компетенције: 
познавање софтверских алата: AutoCad, MS Office, 
завршен најмање један специјалистички курс за мотр-
на возила, поседовање стручних знања из области 
мехатронике и дијагностике система управљања на 
савременим возилима, пожељно искуство у раду са 
студентима. б2) кандидат за избор у звање сарадник 
у настави за област Електротехничко и рачунарско 
инжењерство, ужу стручну област Системи упра-
вљања – ПОЗИЦИЈА 2 мора поседовати и следећа 
стручна знања, односно компетенције: познавање 
софтверских алата: SolidWorks, AutoCad, MS Office, 
познавање програмирања PLC, поседовање стручних 
знања из области система аутоматског управљања и 
мехатронике, пожељно искуство у раду са студенти-
ма.

8. Једног кандидата у сарадничко 
звање сарадник у настави за 

област Електротехничко и 
рачунарско инжењерство, ужу 

стручну област Електроенергетика
и пријем у радни однос на одређено 

време од једне године

Наука и образовање
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УСЛОВИ: основни послови и задужења радног места 
сарадник у настави су исти они основни послови и 
задужења који су раније наведени у овом конкурсу 
и то у делу конкурса који се односи на избор четири 
кандидата у сарадничко звање сарадник у настави 
за област Електротехничко и рачунарско инжењер-
ство, ужу стручну област Рачунарство и информа-
тика. Подаци о минималним (општим) условима за 
избор у сарадничко звање (запослење на радном 
месту) сарадник у настави и подаци о потребној 
стручној оспособљености, знањима и вештина-
ма, односно компетенцијама које ће се оцењивати 
у изборном поступку: а) Минимални (општи) усло-
ви за избор у звање сарадник у настави: кандидат 
не сме бити правноснажном пресудом осуђиван за 
кривична дела из члана 72. став 4. Закона о високом 
образовању; кандидат је основне студије завршио са 
просечном оценом најмање осам (8); кандидат мора 
имати завршене одговарајуће основне студије, на 
акредитованој високошколској установи и акредито-
ваном студијском програму у Републици Србији или 
еквивалентан научни, односно стручни назив стечен 
у иностранству, који је признат (нострификован) у 
Републици Србији; кандидат мора имати статус сту-
дента на мастер академским или мастер струковним 
студијама, у области за коју се бира; кандидат мора 
поседовати склоности и способност за наставни рад; 
ако је кандидат лице које је раније обављало настав-
ни рад, кандидат мора имати позитивну оцену уку-
пног досадашњег наставног, односно педагошког 
рада; ако постоје елементи за оцењивање, (ако је 
кандидат лице које је већ било запослено у ВИШЕР), 
позитивна оцена доприноса развоју наставе и других 
делатности ВИШЕР. б) Подаци о потребној стручној 
оспособљености, знањима и вештинама, односно 
потребним компетенцијама: Поред напред наброја-
них минималних (општих) услова, кандидат за избор 
у сарадничко звање сарадник у настави за област 
Електротехничко и рачунарско инжењерство, ужу 
стручну област Електроенергетика мора поседова-
ти и следећа стручна знања, односно компетенције: 
познавање софтверских алата: AutoCad, MS Office 
познавање и разумевање проблема енергетике; 
пожељно радно искуство на сличним пословима.

9. Једног кандидата у сарадничко 
звање сарадник у настави за 

област Електротехничко и 
рачунарско инжењерство, ужу 
стручну област Аудио и видео 

технологије
и пријем у радни однос на одређено 

време од једне године

УСЛОВИ: основни послови и задужења радног мес-
та сарадник у настави су исти они основни послови 
и задужења који су раније наведени у овом конкурсу 
и то у делу конкурса који се односи на избор четири 
кандидата у сарадничко звање сарадник у настави 
за област Електротехничко и рачунарско инжењер-
ство, ужу стручну област Рачунарство и информатика. 
Подаци о минималним (општим) условима за избор 
у сарадничко звање (запослење на радном месту) 
сарадник у настави и подаци о потребној стручној 
оспособљености, знањима и вештинама, односно 
компетенцијама које ће се оцењивати у изборном 
поступку: а) Минимални (општи) услови за избор 
у звање сарадник у настави: кандидат не сме бити 
правноснажном пресудом осуђиван за кривична дела 
из члана 72. став 4. Закона о високом образовању; 
кандидат је основне студије завршио са просечном 
оценом најмање осам (8); кандидат мора имати завр-
шене одговарајуће основне студије, на акредитованој 
високошколској установи и акредитованом студијском 
програму у Републици Србији или еквивалентан науч-
ни, односно стручни назив стечен у иностранству, који 
је признат (нострификован) у Републици Србији; кан-
дидат мора имати статус студента на мастер академ-
ским или мастер струковним студијама, у области за 
коју се бира; кандидат мора поседовати склоности и 
способност за наставни рад; ако је кандидат лице које 
је раније обављало наставни рад, кандидат мора има-
ти позитивну оцену укупног досадашњег наставног, 

односно педагошког рада; ако постоје елементи за 
оцењивање, (ако је кандидат лице које је већ било 
запослено у ВИШЕР), позитивна оцена доприноса 
развоју наставе и других делатности ВИШЕР. б) Пода-
ци о потребној стручној оспособљености, знањима 
и вештинама, односно потребним компетенцијама: 
Поред напред набројаних минималних (општих) усло-
ва, кандидат за избор у сарадничко звање сарадник 
у настави за област Електротехничко и рачунарско 
инжењерство, ужу стручну област Аудио и видео тех-
нологије мора поседовати и следећа стручна знања, 
односно компетенције: поседовање знања из области 
2D и 3D анимације, поседовање знања и вешти-
на потребних за рад са опремом за видео снимање, 
предност је поседовање релевантног радног искуства 
и познавање рада у и са виртуелним окружењем.

I Подаци о месту рада: Послови свих радних мес-
та, односно наставничких и сарадничких звања у 
погледу којих се расписује овај конкурс обављаће се 
у седишту ВИШЕР-а у Београду.

II Подаци о року у коме се подносе пријаве и 
адреси на коју се подносе пријаве на конкурс: 
У погледу свих сарадничких звања у погледу којих 
се расписује овај конкурс (асистенти и сарадници 
у настави), без обзира на поље и област за коју се 
врши избор у сарадничко звање, пријаве на коно-
курс се могу поднети најкасније у року од седам 
дана, рачунајући од дана објављивања овог конкур-
са у публикацији Националне службе за запошља-
вање „Послови“. У погледу свих наставничких звања 
у погледу којих се расписује овај конкурс (предавач 
и професор струковних студија), пријаве на конкурс 
се могу поднети најкасније у року од десет дана, 
рачунајући од дана објављивања овог конкурса у 
публикацији Националне службе за запошљавање 
„Послови“. Пријаве на конкурс се могу предати лич-
но, искључиво радним данима (понедељак- петак) 
од 10 до 16 часова, или послати путем поште, на 
адресу: Висока школа електротехнике и рачунар-
ства струковних студија, Војводе Степе 283, Београд 
- Вождовац. Пријаве послате поштом морају стићи у 
ВИШЕР до истека наведеног рока за конкурисање, 
иначе ће се сматрати неблаговременим и биће одба-
чене. Такође, неразумљиве или непотпуне пријаве 
на овај конкурс, као и пријаве на овај конкурс уз које 
нису приложени сви потребни докази, биће одба-
чене. Лично име и контакт подаци лица задуженог 
за давање обавештења о конкурсу: Горан Пантић, 
телефон 011/3950-034, канцеларија 002, Војводе 
Степе 283 Вождовац, Београд, радним данима (поне-
дељак - петак), од 11 до 16 часова.

Подаци о пријави на конкурс и доказима који 
се прилажу уз пријаву: Пријава на овај конкурс 
мора обавезно да садржи: податке неопходне за 
идентификовање наставничког, односно сараднич-
ког звања (односно радног места) за које кандидат 
конкурише, што подразумева обавезно навођење 
назива наставничког, односно сарадничког звања 
за које се конкурише, образовно-научног поља 
(када је оно наведено у овом конкурсу), области и 
уже стручне области, а за она сарадничка звања код 
којих су овим конкурсом предвиђене позиције, оба-
везно је навођење и позиције за коју се конкурише 
(односи се на сарадничка звања код којих се врши 
избор више кандидата у исто сарадничко звање, за 
исту област и ужу стручну област, али за различи-
те позиције - четири различите позиције за звање 
сарадник у настави за област Електротехничко и 
рачунарско инжењерство, ужу стручну област Рачу-
нарство и информатика и две различите позиције за 
звање сарадник у настави за област Електротехнич-
ко и рачунарско инжењерство, ужу стручну област 
Системи управљања) и податке о кандидату (име и 
презиме, адреса пребивалишта односно боравишта, 
контакт телефон кандидата, адреса електронске 
поште ако је кандидат поседује).

Уз пријаву на овај конкурс се обавезно дос-
тављају и следећи докази: уверење надлежног 
органа (МУП) о неосуђиваности за напред наведена 
кривична дела (из члана 72. став 4. Закона о висо-

ком образовању), не старије од месец дана. Уколи-
ко кандидату уверење о неосуђиваности не буде 
издато до затварања овог конкурса, кандидати при-
ликом пријаве на конкус достављају потврду да су 
поднели захтев за издавање тог уверења, док само 
уверење о неосуђиваности морају доставити најкас-
није до дана заснивања радног односа; оверене 
фотокопије високошколских исправа о стеченом 
степену потребног, односно одговарајућег високог 
образовања, који је прописан као услов за избор у 
наставничко, односно сарадничко звање за које се 
конкурише. Подносе се оверене фотокопије дипло-
ма са свих нивоа студија које је кандидат завршио; 
уверење високошколске установе о томе да канди-
дат има статус студента који је прописан као услов 
за избор у сарадничко звање за које се конкурише 
(за звање асистента статус студента на докторским 
студијама, а за звање сарадника у настави статус 
студента на мастер студијама); извод из матич-
не књиге рођених (или оверену фотокопију); уве-
рење о држављанству (или оверену фотокопију); 
радна биографија (CV) и одговарајуће доказе који 
потврђују наводе из биографије; ако је кандидат 
лице које је раније обављало наставни рад, одго-
варајући доказ да кандидат поседује позитивну 
оцену укупног досадашњег наставног, односно 
педагошког рада (потврда образовне установе на 
којој је кандидат обављао досадашњи наставни, 
односно педагошки рад, резултати студентских 
анкета и слично); одговарајуће доказе о поседо-
вању посебних стручних знања, односно компе-
тенција, које су прописане као услов за избор у 
сарадничко звање за које се конкурише, ако так-
ви докази постоје (сертификати, уверења, потврде 
и слично). Подаци о месту и дану када се очекује 
да ће започети провера оспособљености, знања и 
вештина, односно компетенција кандидата у избор-
ном поступку, ако се таква провера буде спроводи-
ла: Процена испуњености минималних (општих) и 
посебних услова за избор у наставничко или сарад-
ничко звање у погледу којих се расписује овај кон-
курс, вршиће се на основу доказа које кандидати 
прилажу уз пријаву на конкурс, као и на основу 
евентуалног интервјуа. Ако се таква провера буде 
спроводила, провера оспособљености, поседовања 
тражених знања и вештина, односно компетенција 
кандидата који конкуришу за избор у неко од сарад-
ничких звања (сарадник у настави или асистент) 
ће се спровести путем интервјуа, за који се може 
очекивати да буде одржан 27. јуна 2019. године или 
касније, у просторијама ВИШЕР. Ако се таква про-
вера буде спроводила, провера оспособљености, 
поседовања тражених знања и вештина, односно 
компетенција кандидата који конкуришу за избор 
у неко од наставничких звања (предавач или про-
фесор струковних студија) ће се спровести путем 
интервјуа, за који се може очекивати да буде одр-
жан 02. јула 2019. године или касније, у просторија-
ма ВИШЕР. Кандидат који поднесе благовремену, 
уредну и потпуну пријаву на овај конкурс и за кога 
се, на основу доказа приложених уз пријаву на овај 
конкурс, утврди да испуњава потребне услове за 
избор у звање у погледу кога конкурише, накнадно 
ће бити обавештен о тачном времену одржавања 
интервјуа.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Кнеза Вишеслава 1
тел. 011/3053-921

1. Асистент са докторатом за 
ужу научну област Планирање 

газдовања шумама
на одређено време од три године,

 са радним искуством

УСЛОВИ: научни назив доктора наука - биотехничке 
науке, област шумарства, Шумарски факултет, одсек 
шумарство (студијски програм за шумарство), спо-
собност за наставни рад, објављени научни и струч-
ни радови

Наука и образовање
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2. Асистент са докторатом за ужу 
научну област Искоришћавање 

шума и ловство са заштитом ловне 
фауне

на одређено време од 3 годинe, 
са радним искуством 

УСЛОВИ: научни назив доктора наука - биотехничке 
науке, област шумарства, Шумарски факултет, одсек 
шумарство (студијски програм за шумарство), спо-
собност за наставни рад, објављени научни и струч-
ни радови.
ОСТАЛО: Остали услови за избор наставника утврђе-
ни су Законом о високом образовању, Статутом Уни-
верзитета у Београду и Статутом и Правилником о 
систематизацији послова и радних задатака радника 
Шумарског факултета, као и Правилником о мини-
малним условима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду. Пријаве са биографијом 
и доказима о испуњености услова из конкурса (ове-
рене фотокопије диплома, извод из матичне књиге 
рођених, држављанство, списак научних и стручних 
радова, сепарате радова,...), достављају се надлеж-
ној служби Шумарског факултета у Београду, Кнеза 
Вишеслава 1, у року од 15 (петнаест) дана од дана 
објављивања конкурса у огласним новинама и на 
сајту Националне службе за запошљавање, на сајту 
Факултета и сајту Универзитета.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/3336-601

Наставник на академским 
студијама у звању редовног 

професора за ужу научну област 
Физичка хемија - спектрохемија, 

а за предмете Атомска 
спектрохемија и Физичка хемија 

плазме (основне академске 
студије), на Факултету за физичку 

хемију
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив 
доктора наука из научне области за коју се бира; 
научни, односно стручни радови објављени у науч-
ним часописима или зборницима, са рецензијама, из 
научне области за коју се кандидат бира, односно од 
значаја за ужу научну област за коју се бира; неос-
уђиваност за кривична дела из члана 72 став 4 Зако-
на о високом образовању. Остали услови утврђени 
су одредбама Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 и 73/18), Правилником 
о начину и постпуку стицања звања и заснивања 
радног односа насатвника Унверзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 200/17), 
Правилника о критеријумима за избор у звања 
наставника и сарадника на Факултету за физичку 
хемију и Статута Факултета, у складу са којима ће 
бити извршен избор. Пријаве са биографијом и дока-
зима о испуњености услова конкурста доставити 
Служби за правно-административне посове Факул-
тета, на наведену адресу, соба 336а, у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса.

КРИМИНАЛИСТИЧКО
ПОЛИЦИЈСКИ УНИВЕРЗИТЕТ

Београд, 11080 Земун, Цара Душана 196

Наставник у звању редовног или 
ванредног професора за ужу 

научну област Казнено право, за 
наставни предмет Прекршајно 

право
УСЛОВИ: завршене основне студије - правни факул-
тет, стечен научни назив доктора наука из одгова-
рајуће научне области и способност за наставни рад.

Наставник у звању ванредног 
професора или доцента за ужу 

научну област Криминалистичко-
форензичка област, за наставни 

предмет Криминалистичка техника
на период од 5 година

УСЛОВИ: завршене основне студије - факултет при-
родно-математичких наука или факултет технич-
ко-технолошких наука, стечен научни назив доктора 
наука из одговарајуће научне области и способност 
за наставни рад.

Наставник у звању ванрадног 
професора или доцента за ужу 

научну област Економске науке, 
за наставни предмет Основи 

економије
на период од 5 година

УСЛОВИ: завршене основне студије - економски 
факултет, стечен научни назив доктора наука из 
одговарајуће научне области и способност за настав-
ни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да 
испуњавају и услове предвиђене одредбама Зако-
на о високом образовању, Статута и Правилника о 
поступку и условима за избор у звања наставника 
и сарадника. Кандидат уз пријаву прилаже: биогра-
фију, уверење о држављанству Републике Србије, 
извод из матичне књиге рођених, уверење да про-
тив њега није покренут кривични поступак нити 
истрага (које није старије од шест месеци), диплому, 
односно уверење о високој стручној спреми, дипло-
му или уверење о стеченом одговарајућем стручном, 
академском односно научном називу, списак науч-
них и стручних радова, као и по један примерак тих 
радова. Пријаве са биографијом и траженим дока-
зима о стеченом образовању, достављају се Кри-
миналистичко-полицијском универзитету у року од 
8 (осам) дана од дана објављивања овог конкурса, 
на адресу: Улица цара Душана 196, Београд, 11080 
Земун. Пријаве поднете по истеку рока и пријаве без 
потребних доказа неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ 

ВАСПИТАЊА
11030 Београд, Благоја Паровића 156

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Науке физичког 

васпитања, спорта и рекреације, 
предмет Теорија спортског 

тренинга
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају завршено високо 
образовање на студијама трећег степена (докторске 
академске студије), по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10.9.2005. године, односно 
стечени научни назив доктора наука по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10.9.2005. годи-
не. Кандидати треба да имају способност за настав-
ни рад, да имају објављене научне односно стручне 
радове у научним часописима или зборницима са 
рецензијама и да имају остварене резултате у раз-
воју научно-наставног подмлатка. Кандидати треба 
да испуне и друге услове прописане одредбама Зако-
на о високом образовању, Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду, Правилника о 
минималним условима за стицање звања наставни-
ка на Универзитета у Београду, Критеријума за сти-
цање звања наставника на Универзитету у Београ-
ду, Статута Факултета, Правилника о организацији 
и систематизацији послова на Факултету и Правил-
ника о начину, поступку и ближим условима сти-
цања звања и заснивања радног односа наставника 
и сарадника факултета. Потребна документација: 

пријава на конкурс, биографија, списак објављених 
научних радова, оригинал радови, оверене фото-
копије диплома о завршеним претходним степени-
ма студија са просечном оценом и стеченом науч-
ном називу доктора наука из одговарајуће научне 
области, потписана изјава о изворности (преузети са 
сајта Универзитета у Београду). Рок за пријаву је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се дос-
тављају на адресу: Београд, Благоја Паровића 156. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узима-
ти у разматрање.

ОШ “ДРАГАН КОВАЧЕВИЋ”
11000 Београд, Шафарикова 8

тел. 011/3225-236

Дефектолог-наставник са 
одељењским старешинством у 

посебним условима
на одређено време, замена радника 

изабраног за директора школе

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; дипломирани 
дефектолог; мастер дефектолог, који је на основ-
ним студијама завршио студијски програм специјал-
не едукације и рехабилитације особа са ошећеним 
видом; мастер дефектолог, који је на основним 
студијама завршио студијхски програм специјалног 
рехабилитатора за вишеструку ометеност; мастер 
дефектолог, који је на основним студијама завр-
шио студијски програм за специјалног едукатора. 
Посебни услови: вишегодишњи рад са децом са 
сметњама у раду; уверење о остручености за рад са 
децом са сметњама у развоју. Поред општих усло-
ва предвиђених Законом о раду, кандидат треба да 
испуњава и услове предвиђене Законом о основама 
система образовања и васпитања; да је државља-
нин Републике Србије; да има психичку, физику и 
здравствену способност за рад са ученицима; да 
није осуђиван, у складу са чланом 139 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (да није осуђиван правнонажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање и да зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовано-васпитни рад...). 
Уз пријаву кандидати треба да доставе доказе о 
испуњености услова: оригинал или оверену копију 
дипломе о стеченом образовању, оверену копију 
уверења о положеном испиту за лиценцу, уверење 
о држављанству, уверење да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за наведена кривична дела 
(не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге 
рођених, копију личне карте. Пријаве на конкурс 
подносе се на наведену адресу школе. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве се неће узети у разма-
трање.

Наука и образовање

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР 
“СМАРТАНАЦ”

11070 Нови Београд, Народних хероја 30/1
тел. 011/404-40-59

Наставник физичког васпитања
са 50% радног времена 

Наставник латинског језика
са 20% радног времена 

Наставник математике
са 60% радног времена 

Наставник историје
са 60% радног времена 

Наставник биологије
са 40% радног времена 

Наставник географије
са 30% радног времена 

Наставник хемије
са 30% радног времена 

Наставник руског језика
са 10% радног времена 

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у 
складу са Законом о основама система образовања 
и васпитања и Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела у складу са Законом; да 
има држављанство Републике Србије; да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву доставити: биографију са назнаком за које 
послове се кандидат пријављује и потпуним подаци-
ма: име и презиме, адреса, поштански број и место, 
имејл-адреса, телефон, подаци о школовању, рад-
ном искуству и досадашњим активностима; фотоко-
пију дипломе или уверење о завршеним студијама; 
доказ да кандидат има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након 
дипломирања; доказ о положеном стручном испиту 
за предмет за који се кандидат пријављује; извод из 
матичне књиге рођених и уверење о држављанству. 
Предвиђена је психолошка процена за рад са децом 
и ученицима за кандидате које комисија коју је име-
новао директор школе изабере у ужи избор, коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања. 
Пријаве са доказима доставити непосредно у школи, 
сваким радним даном од 10 до 15 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА “ЗМАЈ ЈОВА 
ЈОВАНОВИЋ”

11000 Београд, Мештровићева 19
тел. 011/2463-227

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме високо обра-
зовање и то: 1. на студијама другог степена-мастер 
академске или 2. на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године, све у складу са чл. 140. и 142. Зако-
на о основама система образовања и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи. Уз пријаву са биогра-
фијом треба поднети: оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству ( не старије од шест месеци), уверење суда да 

против кандидата није покренута истрага и доказ о 
неосуђиваности кандидата за кривична дела утврђе-
на у чл. 139. став 1. тачка 3. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања тј. извод из казнене 
евиденције, који прибавља кандидат у Министарству 
унутрашњих послова надлежне полицијске управе, 
пријавни формулар који се преузима на званичној 
интернет страници Министарства просвете науке и 
технолошког развоја. Сва документа се прилажу у 
оригиналу или као оверене фотокопије. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве се неће узимати у обзир. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији “Послови”. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и преко телефо-
на 011/2463-227. Пријаве на оглас и потребну доку-
ментацију заједно са пријавним формуларом, слати 
на адресу школе ОШ “Змај Јова Јовановић”, Београд, 
Мештровићева 19, или донети лично у секретаријат 
школе, радним даном од 09.00 до 12.00 часова.

ИСПРАВКА ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА 

„МАРКО ОРЕШКОВИЋ“
Нови Београд, Отона Жупанчича 30

У огласу објављеном у публикацији „Посло-
ви“ број 833, на страни број 40, од 12.06.2019. 
године, због настале техничке грешке изо-
стао је део текста: „Неблаговремене и непотпуне 
пријаве без потребне документације уз пријаву, неће 
се узети у разматрање. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе, радним 
данима од 9.00 до 15.00 часова, лично или путем 
телефона: 011/319-20-33“.

БОР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА БОР
19210 Бор, Београдска 10

Наставник математике
на одређено време, ради замене 

запослене на породиљском одсуству 
и одсуству са рада ради неге детета, 

односно до 21.05.2020. године 

УСЛОВИ: професор математике; дипломирани мате-
матичар; дипломирани математичар - професор 
математике; дипломирани математичар - теоријска 
математика; дипломирани математичар - примење-
на математика; дипломирани инжењер математике 
(са изборним предметом Основи геометрије); дипло-
мирани информатичар; професор хемије - матема-
тике; професор географије - математике; професор 
физике - математике; професор биологије - матема-
тике; дипломирани професор математике - мастер; 
дипломирани математичар - мастер; професор мате-
матике - теоријско усмерење; професор математике 
- теоријски смер; професор информатике - матема-
тике; дипломирани математичар за теоријску мате-
матику и примене; дипломирани математичар за 
рачунарство и информатику; дипломирани матема-
тичар - информатичар; дипломирани математичар 
- математика финансија; дипломирани математичар 
- астроном; дипломирани математичар за математи-
ку економије; професор математике и рачунарства; 
мастер математичар; мастер професор математике. 
Лице из алинеје двадесет четврте и двадесет пете 
мора имати претходно завршене основне академске 
студије на студијским програмима из области мате-
матике и примењене математике (са положеним 
испитом из предмета Геометрија или Основи гео-
метрије). На основу чл. 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања кандидат мора да 
има одговарајуће високо образовање; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 

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

ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз пријаву на кон-
курс: потписана пријава са биографијом; попуњен 
пријавни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; оверена фотокопија дипломе 
којом се потврђује стручна спрема; оригинал или 
оверена фотокопија извода из матичне књиге рође-
них; оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; уверење о неосуђиваности. Доказ 
о здравственој способности за рад са ученицима 
(лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Сви докази прилажу се у 
оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног 
бележника (изузетно у градовима и општинама у 
којима нису именовани јавни бележници, приложе-
ни докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцеларијама 
основних судова, односно општинским управама као 
поверени посао). Фотокопије докумената које нису 
оверене од надлежног органа неће се разматрати. 
Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне 
и уз које су приложени сви потребни докази и који 
испуњавају услове за оглашено радно место, упућују 
се на психолошку процену способности за рад са 
ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих посту-
пака, о чему ће учесници конкурса бити обавеште-
ни на адресе које су навели у својим пријавама. По 
пријему резултата психолошке процене способности 
за рад са ученицима конкурсна комисија ће сачинити 
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос. Конкурсна комисија ће са кандидатима 
са листе обавити разговор у просторијама Техничке 
школе у Бору, Београдска 10, с тим што ће канди-
дати о датуму и времену обављања разговора бити 
обавештени на бројеве телефона које су навели у 
својим пријавама. Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз 
које нису приложени сви потребни докази у ориги-
налу или фотокопији овереној од надлежног органа 
(јавног бележника, у општинској управи или суду) 
неће бити разматране. 

ЧАЧАК

АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ
32000 Чачак, Цара Душана 34

тел. 032/303-404

Асистент за ужу научну област 
Виноградарство

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1, VII/2 степен стручне спреме; 
дипломирани инжењер агрономије; дипломира-
ни инжењер пољопривреде, мастер инжењер 
пољопривреде, магистар агрономских наука, магис-
тар пољопривредних наука, магистар биотехничких 
наука.

ОСТАЛО: Услови за избор у звање асистента утврђе-
ни су одредбом члана 84 Закона о високом образо-
вању („Сл. гласник РС“, 88/2018, 27/2018 и 73/2018), 
Статутом Агрономског факултета у Чачку и Правил-
ником о организацији и систематизацији послова на 
Агрономском факултету у Чачку. Напомена: канди-
дат мора да испуњава општи предуслов у погледу 
неосуђиваности утврђен чланом 72 став 4 Закона 
о високом образовању и дужан је да уз пријаву на 
конкурс достави и одговарајући доказ надлежног 
органа. Пријаве кандидата који не доставе наведе-
ни доказ или не испуњавају овај услов неће се узе-
ти у разматрање. Пријаве кандидата са прилозима: 

Наука и образовање
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биографија, библиографија (списак научних и струч-
них радова), радови, оверена фотокопија дипломе 
о одговарајућој стручној спреми, доказ о уписаним 
докторским студијама, доказ да је прихваћена тема 
докторске дисертације (за магистра наука), доказ 
надлежног органа о неосуђиваности, извод из мати-
чне књиге рођених и уверење о држављанству, под-
носе се Агрономском факултету у Чачку, Цара Душа-
на 34. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
32300 Горњи Милановац

тел. 032/720-510
e-mail: svsavagm@mts.rs

Наставник разредне наставе
на одређено време, ради замене 

запосленог који је изабран за 
директора школе

Наставник српског језика и 
књижевности

УСЛОВИ: У радни однос у школи може да буде 
примљен кандидат који има држављанство Репу-
блике Србије; психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело, утврђено чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о 
основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, број: 88/2017, 27/2018 - др. закони 
и 10/2019 - даље: Закон); да има одговарајуће обра-
зовање: кандидати за радно место наставник, треба 
да испуњавају услове из члана 140 Закона, што зна-
чи да треба да поседују одговарајуће високо образо-
вање стечено на: студијама другог степена (мастер 
академске, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије, по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године, 
на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембара 2005. године, а изу-
зетно да је стекао одговарајуће високо образовање 
на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или вишим 
образовањем, под условом да је тражено образо-
вање стекао на језику на коме се остварује тај рад 
по програму одговарајуће високошколске установе, 
да испуњава услов из члана 142 став 1 и 4 Закона, 
који предвиђају да наставник из става 1 члана 140 
Закона, 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 нај-
мање по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом прено-
са бодова и сматра се да наставник који је у току 
студија положио испите из педагогије и психоло-
гије или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу, има образовање из става 1 члана 14.2 
Закона, потребно је да кандидат испуњава услове 
у погледу степена и врсте образовања, прописане 
Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС - Просветни гласник”, број 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016 и 2/2017). Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају установи.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати треба да доставе ори-
гинале или оверене фотокопије следећих докумената 
(обавезно): попуњен пријавни формулар објављен 
на званичној интернет страници Министарства и да 
га заједно са потребном документацијом доставе шко-
ли у року од осам дана од дана објављивања конкур-
са; диплому или уверење о стеченом одговарајућем 

образовању; уверење о држављанству (не старије од 
шест месеци); извод из матичне књиге рођених; доказ 
о поседовању образовања из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стеченом на високош-
колској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких 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 педагогије и психологије у току 
студија; краћу биографију; доказ о неосуђиваности за 
наведена кривична дела, утврђена чланом 139 став 1 
тачка 3 Закона, саставни је део пријаве на конкурс, а 
психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима, врши надлежна служба за запошљавање; 
доказ да кандидат није под истрагом. Изабрани кан-
дидат је у обавези да лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима, достави пре закључења уговора о раду. 
Фотокопије докумената која нису оверене од надлеж-
ног органа неће се узимати у обзир. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати 
на адресу: ОШ „Свети Сава“ Горњи Милановац, Бош-
ка Бухе 17. Контакт телефон: 032/720-510.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА
32000 Чачак, Господар Јованова 1

Наставник математике
на одређено време, замена одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо обра-
зовање, стечено: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије) или на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима; 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; 
да има држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик - образовно-васпитни рад се остварује на 
српском језику. Докази о испуњености услова из тачке 
3 овог конкурса под 1) и 3)–5) саставни су део прија-
ве на конкурс и подносе се у виду оверених фото-
копија, а доказ под 2) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије, а документацију из тачке 4 овог 
конкурса, заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају школи најкасније у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. 
Решење о избору кандидата донеће конкурсна коми-
сија, у року од осам дана од дана обављеног разго-
вора са кандидатима. Пријавни формулар и потребну 
документацију треба послати на адресу школе: Еко-
номска школа, Господар Јованова 1, 32000 Чачак или 
предати лично. Због достављања обавештења, одлу-
ка и позива за разговор неопходно је да кандидат у 
пријави наведе тачне контакт податке. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле, на телефон: 032/344-793.

ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧАЧАК

32000 Чачак, Светог Саве 65
тел. 032/302-755, 302-782

факс: 032/222-321
e-mail: office@vstss.com

www.visokaskolacacak.edu.rs 

Наставник за ужу стручну област 
Материјали и технологије

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме: докторат из 
области за коју се кандидат бира у звање. Канди-
дат за избор у звање наставника треба да испуња-
ва услове из члана 74. Закона о високом образо-
вању (“Сл. гласник РС” број: 88/17, 27/18-др закон 
и 73/18). Ближи услови за избор у звање наставника 
и сарадника одређени су у складу са препорукама 
Националног савета Републике Србије, Статутом и 
Правилником о избору у звање наставника и сарад-
ника Високе школе техничких струковних студија 
Чачак (http://www.visokaskolacacak.edu.rs/o-nama/
opsta-akta.html). 

ОСТАЛО: Приликом конкурисања потребно је подне-
ти пријаву, биографију, оверену копију дипломе свих 
нивоа студија, списак научних и стручних радова и 
саме радове. Пријаве кандидата са потребном доку-
ментацијом подносе се Високој школи техничких 
струковних студија Чачак, 32000 Чачак, Светог Саве 
65, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”.

ОСНОВНА ШКОЛА
 „ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ“

32000 Чачак, Светозара Марковића 68
тел. 032/322-303

Наставник српског језика и 
књижевности

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава опште услове 
происане Законом о раду, као и посебне услове про-
писане чл. 139, 140 и 144 став 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС”, бр. 10/2019) и Правилником о степену и 
врсти образовања и наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи (“Службени гласник РС” 13/18).

ОСТАЛО: кандидати уз пријаву треба да доставе: 
оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању, у складу са чл. 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања; уве-
рење да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
канзна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примања мита или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против послне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена фотокопија); уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотокопија). 
Доказ о здравственој способности доставља канди-
дат који буде изабран, непосредно пре закључења 
уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни 
фолмулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају на адресу школе 
препоручено поштом или лично у року од осам дана 
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узимати у разматрање. Конкурс 
спроводи Конкурсна комисија коју именује директор 
школе. У поступку одлучивања о избору Конкурсна 
комисија врши ужи избор кандидата које упућује на 
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претходну прсихолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима. Психолошку процену врши 
надлежна служба за послове запошљавања. Ближе 
информације о конкурсу се могу добити код секрета-
ра школе на телефон: 032/322-303.

ЈАГОДИНА

МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА
ШКОЛА

35250 Параћин, Бранка Крсмановића бб
тел. 035/563-445

Наставник електрогрупе предмета 
(одсек енергетски)

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће усло-
ве: да има одговарајуће високо образовање у складу 
са чланом 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања стечено на студијама другог сте-
пена (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 гру-
пе 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 педагош-
ких наука ако има завршене студије првог степена 
из научне ,односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године и у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада електротехника („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 8/15, 11/16, 
2/17, 8/17, 4/18 и 13/18); да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да има држављанство Републике Србије; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да зна српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја РС и одштампан и попуњен пријавни 
формулар достављају школи заједно са потребном 
документацијом. Уз пријаву на конкурс кандида-
ти треба да приложе: биографију, оверену копију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању или 
уверења о стеченом одговарајућем образовању ако 
диплома није издата (кандидат који има високо обра-
зовање стечено на студијама другог степена дос-
тавља оверену копију дипломе другог степена и ове-
рену копију дипломе основних академских, односно 
основних струковних студија), уверење надлежне 
полицијске управе да није правоснажно осуђиван за 
кривична дела прописана чланом 139 став 1 тачка 3) 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(уверење треба да буде издато након расписивања 
конкурса), оригинал или оверену копију уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије од шест 
месеци), оригинал или оверену копију извода из 
матичне књиге рођених (не старији од шест месеци), 
доказ да зна српски језик (овај доказ доставља само 
кандидат који одговарајуће високо образовање није 
стекао на српском језику). Лекарско уверење (доказ 
да има психичку, физичку и здравствену способност 

за рад са децом и ученицима) доставља кандидат 
који буде примљен у радни однос, пре закључења 
уговора о раду. Пријаве и документацију достављати 
у затвореној коверти, лично или поштом на адресу 
школе, са назнаком: „За конкурсну комисију”. Рок за 
пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Контакт 
тел. 035/563-445. Адреса школе: Машинско-елек-
тротехничка школа, Бранка Крсмановића бб, 35250 
Параћин.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
ПРИШТИНА - ЛЕШАК

38219 Лешак, Браће Матовић 17

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове про-
писане чланом 139. и чланом 140 став 1. и 2. Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“ бр.88/2017): да има одговарајуће обра-
зовање за наставника или стручног сарадника за рад 
у школи и то: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но 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 сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; да има дозволу за рад за 
наставника или стручног сарадника; да има психич-
ку, физичку и здраствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђивано правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човњчности и 
других добара заштићених међинародним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик; да има најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; да има обуку и положен испит за дирек-
тора установе. Уз пријаву (формулар за пријаву на 
конкурс) кандидати подносе следећу документа-
цију: биографију кандидата са кретањем у служ-
би, адресом становања, бројем телефона, адресом 
електронске поште, оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, оверену фотокопију уверења 
о положеном испиту за лиценцу наставника, васпи-
тача, односно стручног сарадника, потврду о рад-
ном искуству у области образовања и васпитања, 
доказ о неосуђиваности и непостојању дискрими-
наторског понашања- уверење МУП-а, доказ да се 
против њега не води кривични поступак- потврда 
суда, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, доказ да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма - лекарско уверење, доказ о савладаној обуци и 
положеном испиту за директора установе у колико 
га поседује, оквирни план рада за време мандата, 
доказ о резултатима стручно- педагошког надзора 
школе у оцени спољашњег вредновања за кандида-
те који су претходно обављали дужност директора. 
Директор се бира на период од четири године, Рок 

за достављање пријаве је 15 дана од дана објављи-
ваља конкурса у публикацији ,,Послови“ Националне 
службе за запошљавање. Пријавни формулар попу-
нити на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србијe одштампати и заједно са осталом потреб-
ном документацијом доставити лично или на адре-
су: Пољопривредна школа Приштина-Лешак, Браће 
Матовић 17, 38219 Лешак. Сва наведена докумен-
та доставити у оригиналу или оверене фотокопије. 
Уверења и извод не могу бити старији од 6 месеци. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети 
у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе и путем телефона: 
064/8202-167.

ОСНОВНА ШКОЛА „УГЉАРЕ“
38210 Косово Поље, Кнеза Милоша бб, Угљаре

тел. 038/84-479

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: за директора може бити изабрано лице 
које испуњава следеће услове: 1. поседовање одго-
варајућег високог образовања из члана 139. члана 
140. став1. и 2. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (високо образовање стечено 
на студијама другог степена - дипломске академ-
ске студије - мастер, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), у 
складу са Законом о високом образовању, или на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је утврђивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године, 2. поседо-
вање дозволе за рад (лиценце); положен испит за 
директора школе; изабрани директор који нема 
положен испит за директора, дужан је да исти 
положи у року од две године од дана ступања на 
дужност, ако у том периоду не положи испит за 
директора школе, престаје дужност директора, 
3. поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима; 4. посе-
довање држављанства Републике Србије; 5. нео-
суђиваност правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, нити за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело давања 
и и узимања мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, уверење надлеж-
ног суда да против њега није покренут кривични 
поступак доношењем наредбе о спровођењу истра-
ге,потврђивањем оптужнице којој није претходила 
истрага или доношењем решења о одређивању 
притвора пре подношења оптужног предлога за 
већ наведена дела; уверење привредног суда да 
није правоснажно осуђиван за привредни преступ 
у вршењу раније дужности (сва уверења издата 
након објављивања конкурса); 6. најмање oсам 
година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања. Директор се бира на период од четири 
године. Рок за пријављивање на конкурс је 10 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Уз пријаву кандидати треба да приложе: извод из 
матичне књиге рођених; доказ о држављанству; 
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; оверен препис/фотокопију документа 
о положеном испиту за лиценцу, односно стручном 
испиту; потврду о радном искуству; преглед кре-
тања у служби са биографским подацима; лекар-
ско уверење. Документа слати на адресу: Основна 
школа „Угљаре“, Кнеза Милоша бб, Угљаре, 38210 
Косово Поље, телефон: 038/84-479.

Наука и образовање
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КРАГУЈЕВАЦ

СРЕДЊА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ“
34210 Рача, Карађорђева 94

тел. 034/752-146

Наставник српског језика и 
књижевности

са 39,01% радног времена, на 
одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана 

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за 
пријем у радни однос утврђене чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Служ-
бени гласник РС” број 88/17, 27/2018-др.закон и 
10/2019), и то: да имају одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140 став 1 тачка 1) и подтачке 
1) и 2) и тачком 2) и ставом 2 истог члана Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник“, бр. 88/2017, 27/2018-др. закон и 10/2019) 
- доказ: оверена фотокопија дипломе о одгова-
рајућем високом образовању и степену и врсти 
образовања подносе се уз пријаву на конкурс; да 
имају психичку, физичку и здраствену 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 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: уверење о неосуђива-
ности, подноси се уз пријаву на конкурс у оригиналу 
или овереној фотокопији - наведени докази не могу 
бити старији од 6 месеци, рачунајући од дана дату-
ма објављивања конкурса); да имају држављанство 
Републике Србије (доказ: уверење о држављанству, 
подноси се уз пријаву на конкурс у оригиналу или 
овереној фотокопији - наведени докази не могу 
бити старији од 6 месеци, рачунајући од дана дату-
ма објављивања конкурса); да знају српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (доказ: оверена копија јавне исправе којом се 
доказује да је кандидат стекао средње, више или 
високо образовање на српском језику, на коме се 
остварује образовно-васпитни рад или је положило 
испит из тог језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе, подноси се уз пријаву на кон-
курс - овај доказ достављају само кандидати који 
нису стекли образовање на српском језику). Услов из 
става 1 члана 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања доказује се приликом пријема 
у радни однос и проверавају се у току рада. Дока-
зи о испуњености услова из става 1 тачке 1, 3 и 5 
члана 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања саставни су део пријаве на конкурс, а из 
става 1 тачка 2 овог члана пре закључивања угово-
ра о раду. Потребно је поред наведеног доставити: 
одштампан пријавни формулар који се попуњава на 
званичној страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и потписану биографију. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Пријаве се подносе у затвореним ковер-
тама, непосредно школи или препорученом поштом 
на адресу Средња школа „Ђура Јакшић”, Рача, 
Карађорђева 94, 34210 Рача, са назнаком - Конкурс 
за посао. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. Контакт особа, секретар 
школе Сања Милошевић, 034/752-146.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАДА НАУМОВИЋ”

34000 Крагујевац, Саве Ковачевића 30
тел. 034/335-074

Васпитач
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана 
5 извршилаца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће 
услове: 1) послове васпитача, за рад са децом узрас-
та од три године до поласка у школу, може обавља-
ти лице које испуњава услове прописане Законом 
и има одговарајуће образовање - лице које има 
одговарајуће више образовање, односно одгова-
рајуће високо образовање на студијама првог сте-
пена (основне струковне студије, основне академске 
студије или специјалистичке струковне студије) или 
на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или мастер 
струковне студије), односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године - васпитач, у складу са Законом; 
2) да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом; 3) да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 139 став 1. тачка 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 
27/18, 10/19); 4) држављанство Републике Србије; 5) 
зна српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова 
за пријем у радни однос под 1), 3), 4) и 5) саставни 
су део пријаве на конкурс. Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом (не 
старији од 6 месеци), подноси се пре закључења уго-
вора о раду.

ОСТАЛО: Кандидати су у обавези и да приложе 
следећу документацију: потпуну личну и радну 
биографију, са адресом и контакт телефоном - CV; 
оверену копију дипломе; извод из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству (не старија од 6 
месеци); уверење да кандидат није осуђиван (уве-
рење МУП-а, не старије од 6 месеци) и формулар 
за пријаву на конкурс. Кандидати попуњавају фор-
мулар за пријаву на конкурс на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја РС, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним формуларом достављају устано-
ви. Пријаву са наведеном документацијом достави-
ти лично или путем поште на адресу: Предшколска 
установа „Нада Наумовић”, Саве Ковачевића 30, Кра-
гујевац. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. 

КРАЉЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР НИКОЛИЋ“

36202 Самаила бб 
тел. 036/5882-002

Наставник информатике и 
рачунарства

са 45% радног времена, за рад у 
Самаилима и Ласцу, на одређено 

време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана 

(породиљско одсуство и одсуство 
ради неге детета) 

УСЛОВИ: VII/1 степен. Кандидат поред општих усло-
ва предвиђених Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 
113/2017, 95/2018- аутентично тумачење), треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене члановима: 
139 ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 140 став 1 тачка 1 
подтачка (1) и (2) и тачка 2 истог члана, чл. 142 ст. 1 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017 , 27/2018 др.закони, 

10/2019). Степен и врста образовања морају бити у 
складу са чл.3. ст.1.тачка 3. подтачка 1. Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Просветни глас-
ник” бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16, 3/17, 13/2018). 
Кандидат мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова од којих нај-
мање по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи у складу са Европским системом преноса 
бодова. Наставник који је у току студија положио 
испит из педагогије и психологије или положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра 
се да има образовање из чл. 142 ст. 1 овог Закона. 
Кандидат који који нема образовање из члана 142 
став 1. овог закона, обавезан је да га стекне у  року 
од једне, а највише две године од дана пријема у 
радни однос, као услов полагања испита за лицен-
цу. Кандидат треба да има држављанство Републике 
Србије (уверење о држављанству у оригиналу или 
овереној копији); 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 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад - српски језик. 
Кандидат попуњава пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, а који се налази у делу 
„Ново на сајту”, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом доставља 
школи. Уз захтев кандидат доставља: оверен пре-
пис (копију) дипломе о завршеном образовању са 
исправом којом се доказује да је кандидат стекао 
образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина, односно доказ о положеним 
испитима из педагогије и психологије или доказ 
да је кандидат положио стручни испит - испит за 
лиценцу; извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверена копија); уверење о држављанству 
(оригинал или оверена копија); доказ да кандидат 
није осуђиван за напред наведена кривична дела, 
извод из казнене евиденције, прибавља кандидат у 
Министарству унутрашњих послова надлежне поли-
цијске управе; доказ да кандидат поседује психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење не старије од шест 
месеци у тренутку подношења пријаве на конкурс, 
подноси пре закључења уговора о раду изабрани 
кандидат); доказ да кандидат зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад - српски језик, у 
обавези су да доставе само они кандидати који обра-
зовање нису стекли на српском језику, а доказује се 
потврдом одговарајуће високошколске установе да 
је кандидат положио испит из српског језика; радну 
биографију. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Пријаве слати на адресу школе: ОШ „Петар 
Николић“ Самаила, 36202 Самаила, са назнаком „За 
конкурс“ или донети лично, радним даном од 8.00 до 
12.00 часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
конкурсна комисија неће узимати у разматрање. За 
додатне информације обратити се секретару школе 
на телефон: 036/5882-002.

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи

Национална служба
за запошљавање
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ОШ „ЈОСИФ ПАНЧИЋ“
36344 Баљевац, Бошка Бухе 8

тел. 036/791-227

Стручни сарадник - педагог
са 50% радног времена, на одређено 
време до повратка одсутног радника 

са боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен. У радни однос може да буде 
примљено лице под условима прописаним законом 
и то ако: има одговарајуће образовање; има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Образовање наставника, васпитача и стручних 
сарадника из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина, у складу са чланом 142 ст. 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
наставник, васпитач и стручни сарадник је обаве-
зан да стекне у року од једне, а највише две године 
од дана пријема у радни однос као услов за пола-
гање испита за лиценцу. Уз одштампани примерак 
пријемног фолмулара који је прописан на званичној 
интернет страници Министарства просвете, канди-
дати су дужни да доставе следећу документацију: 
доказ о стручној спреми (оверен препис или овере-
на фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању); уверење о држављанству (не старије 
од шест месеци); извод из матичне књиге рође-
них; доказ о познавању језика на коме се обавља 
образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику); уверење 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела из чл. 139 ст.1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; лекар-
ско уверење да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима кандидат подноси пре закључења уговора о 
раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Рок за пријем пријава на конкурс је 8 
дана од дана објављивања у публикацији ,,Посло-
ви”, на горенаведену адресу.

КРУШЕВАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПАХУЉИЦЕ“

37220 Брус, Јосифа Панчића бб
тел/факс: 037/826-527

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

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из 
члана 139. Закона о основама система образовања и 
васпитања и да имају одговарајуће образовање, тј. 
основно образовање. Уз пријаву доставити оверене 
преписе и то: сведочанство о завршеној основној 
школи, уверење тј. потврду о неосуђиваности (да 
није старија од 6 месеци), уверење о држављанству 
(да није старије од 6 месеци), извод из матичне књи-
ге рођених. Доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад кандидат прибавља пре 
закључивања уговора о раду. Кандидати који су иза-
брани у ужи избор биће упућени на психолошку про-
цену радне способности у НСЗ Крушевац. Уз пријав-
ни формулар који се преузима на сајту Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја кандидати 
достављају документацију у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа, лично или на горе наведену 
адресу, са називом „За конкурс”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
37000 Крушевац, Војислава Илића 5

тел. 037/447-300, 447-301

Наставник разредне наставе 
УСЛОВИ: степен стручне спреме у складу са чланом 
140. Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гл. РС“ 88/17, 27/18 - др.закони, 10/19), 
односно високо образовање стечено 1) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Лице из става 1. тачка 1) 
подтачка (2) овог члана мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета. Изузетно, наставник и васпитач јесте и 
лице са стеченим одговарајућим високим образо-
вањем на студијама првог степена (основне академ-
ске, односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем. Кандидат треба да: има обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова, у складу са чланом 
142. став 1. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гл. РС“ 88/17, 27/18 - др. закони, 
10/19) и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи 
„Сл. гл. РС“ (бр: 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017 и 3/2017); 2) послове наставника 
разредне наставе могу да обављају лица у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гл. 
РС“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017 и 3/2017): 1) професор разредне наставе, 
2) професор педагогије са претходно завршеном 
педагошком академијом или учитељском школом, 
3) професор разредне наставе и енглеског језика 
за основну школу, 4) мастер учитељ, 5) дипломира-
ни учитељ - мастер, 6) професор разредне наставе 
и ликовне културе за основну школу; 2. на основу 
члана 139. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гл. РС“ бр. 88/17, 27/18 - др. зако-
ни, 10/19) у радни однос могу бити примљена лица, 
под условима прописаним законом ако: 1) има одго-
варајуће образовање (оригинал или оверена фото-
копија дипломе), 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, 3) 
није осуђивано 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 кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; (оригинал); 4) има држављанство Републике 
Србије (оригинал или оверена фотокопија уверења 

о држављанству Републике Србије, не старија од 6 
месеци); 5) зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад (доказ су у обавези да доставе само 
кандидати који образовање нису стекли на српском 
језику) - доказује се потврдом одговарајуће висо-
кошколске установе да је кандидат положио испит 
из српског језика. Услови из става 1. овог члана 
доказују се приликом пријема у радни однос и прове-
равају 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; 
6) извод из матичне књиге рођених, оригинал или 
фотокопију. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства, 
а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријаве достављати на наведену адресу, 
лично или поштом. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити на телефон: 037/447-300 или 447-
301.

СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ ТРИФУН“
СА ДОМОМ УЧЕНИКА 

37230 Александровац, Крушевачка 8-10
тел. 037/3751-117

Стручни сарадник психолог за 
80% радног времена и наставник 

психологије за 20% радног 
времена

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог 
степена (дипломске академске студије - мастер), 
основне студије у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 2005. године (VII/1 - степен стручне 
спреме) у наведеним занимањима: услови струч-
не спреме по Правилнику о врсти стручне спреме 
за наставника, васпитача и стручних сарадника 
у средњој школи; мастер психолог, дипломирани 
психолог, професор психологије; да кандидати 
имају психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани 
за кривична дела за која је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање 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 про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство РС; да зна српски језик и језик на 
коме се остварује васпитно-образовни рад. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одшампаним пријавним формуларом 
достављају установи и то: оверену фотокопију 
дипломе; уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци); извод из МК рођених; уверење да није 
осуђиван (од МУП-а, не старије од 6 месеци); уве-
рење да се не води истрага и да није подигнута 
оптужница (из суда, не стрије од 6 месеци). Оста-
ла документа се прилажу по доношењу решења 
о избору, а пре закључења уговора о раду. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија именована 
решењем. Непотпуне и неблаговренене пријаве 
неће се узимати у размарање. Оглас остаје отво-
рен осам (8) дана од дана објављивања. Пријаве 
са потребном документацијом слати на адресу 
школе или лично у затвореној коверти, са назна-
ком „Пријава на оглас за пријем у радни однос“. 
За сва ближа обавештења обратити се на телефон 
037/3751-117.

Наука и образовање
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ЛЕСКОВАЦ

СПОРТСКИ САВЕЗ 
ОПШТИНЕ БОЈНИК

16205 Бојник, Вука Караџића бб
тел. 016/821-214, локал 126

Организатор спортских програма 
и пројеката у области школског 

спорта
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области физичког васпитања и 
спорта на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специја-
листичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно основним студија-
ма у трајању од најмање 4 године или специјалис-
тичким студијама на факултету; познавање рада 
на рачунару (MS Office пакет и интернет); да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање 6 месеци; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад; 
држављанство Републике Србије. Најмање годину 
дана рада као стручњак у области спорта. Уз пријаву 
се подноси следећа документација:1) уверње о 
држављанству не старије од 6 месеци, 2) извод из 
матичне књиге рођених, 3) потврда да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 6 месеци, 4) лекарско уверење, 
5) диплома о стеченој стручној спреми. Доставље-
ну документацију Спортски савез општине Бојник 
задржава у својој архиви. Пријаве са прилозима се 
подносе на адресу Спортског савеза општине Бој-
ник, са назнаком: „За конкурс“ или лично радним 
данима код секретара Спортског савеза општине 
Бојник - Милоша Аранђеловића, од 10 до 13 часова 
у згради Општине Бојник. Рок за пријаву је 8 дана 
од објављивања конкурса у публикацији “Послови”. 
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази 
у оригиналу или овереној фотокопији, као и непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Додатне информације могу се добити на телефон: 
016/821-214, локал 126, особа за контакт: Милош 
Аранђеловић.

НИШ

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЈАСТРЕБАЧКИ ПАРТИЗАНИ“

18252 Мерошина, Нишка бб

Стручни сарадник - библиотекар

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају усло-
ве прописане чланом 139, 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр.88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019) и Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник 
РС” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 
13/18); да су држављани Републике Србије; да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да поседују психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима (доказ 
о испуњености овог услова установи доставља иза-
брани кандидат пре закључења о уговора о раду) и 

да знају језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Пријаве се подносе у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Уз пријаву (формулар 
за пријаву на конкурс) се прилаже следећа доку-
ментација: радна биографија, оригинал или оверена 
копија извода из матичне књиге рођених, односно 
венчаних; оригинал или оверена копија уверења о 
држављанству Републике Србије, не старије од 6 
месеци; оверена копија дипломе о стеченом обра-
зовању, уверење из казнене евиденције, уверење 
МУП-а да лице није осуђивано, не старије од 6 месе-
ци, уверење суда да лице није под истрагом, не ста-
рије од 6 месеци. Непотпуне и/или неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве предати непо-
средно школи или слати путем поште на адресу: 
Основна школа „Јастребачки партизани”, Нишка бб, 
18252 Мерошина. Одлука о избору кандидата биће 
донета у складу са чланом 154. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, број 88/2017). Ближе информације о конкур-
су могу се добити код секретара школе, на телефон: 
018/4151-434.

ОШ “ИВО АНДРИЋ”
18000 Ниш, Бранка Бјеговића бб 

Наставник биологије
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана 

УСЛОВИ: одговарајуће образовање (у складу са 
чланом 140 став 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања), односно да има: висо-
ко образовање одговарајуће струке, на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, и то: професор биологије, дипломирани 
биолог, дипломирани молекуларни биолог и физио-
лог, професор биологије и хемије, дипломирани био-
лог - смер заштите животне средине, дипломирани 
биолог - еколог, дипломирани професор биологије 
и хемије, професор биологије - географије, профе-
сор биологије - хемије, професор биологије - физи-
ке, професор биологије - информатике, професор 
биологије - математике, дипломирани професор 
биологије - мастер,дипломирани биолог - мастер, 
дипломирани професор биологије - хемије, мастер, 
дипломирани професор биологије - географије, мас-
тер, дипломирани молекуларни биолог - мастер, 
дипломирани биолог заштите животне средине, 
мастер биолог, мастер професор биологије, мастер 
професор биологије и географије, мастер профе-
сор биологије и хемије, мастер професор предметне 
наставе. Лица која су стекла академско звање мас-
тер морају имати претходно завршене основне ака-
демске студије биологије; да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да је држављанин Републике Србије, 
да зна српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидати уз пријавни формулар 
прилажу: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, уверење или потврде о неосуђиваности 
за горенаведена кривична дела и да није утврђено 
дискриминаторно понашање, које издаје надлежна 
полицијска управа; извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци), кандидати који образовање нису стекли на 
српском језику, достављају и доказ да познају језик 

на коме се остварује образовно васпитни рад - ове-
рена фотокопија дипломе или уверења о стеченом 
високом образовању на српском језику или оригинал 
или оверена фотокопија уверења односно потврде 
о положеном испиту из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Кандидати 
који буду изабрани у ужи избор, у року од 8 дана 
биће упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања. Кандидат који 
буде изабран, пре закључења уговора о раду дос-
тавља уверење о здравственој способности, не 
старије од шест месеци. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, а потребну документацију заједно са одштампа-
ним формуларом, достављају школи, лично или на 
адресу: ОШ „Иво Андрић“ Ниш, Бранка Бјеговића бб, 
18000 Ниш, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити од секретара школе преко телефона: 
018/585-500.

Стручни сарадник - социјални 
радник

са 50% радног времена, за пријем у 
радни однос на одређено време ради 
замене одсутног запосленог преко 60 

дана 

УСЛОВИ: одговарајуће образовање (у складу са 
чланом 140 став 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања), односно да има: висо-
ко образовање одговарајуће струке, на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; и то: дипломирани социолог, социјални 
радник, мастер социјални радник, професор социо-
логије, мастер социолог, да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да је држављанин Републике Србије, 
да зна српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидати уз пријавни формулар 
прилажу:оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, уверење или потврде о неосуђиваности 
за горенаведена кривична дела и да није утврђено 
дискриминаторно понашање, које издаје надлежна 
полицијска управа; извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци), кандидати који образовање нису стекли на 
српском језику, достављају и доказ да познају језик 
на коме се остварујеобразовно васпитни рад - ове-
рена фотокопија дипломе или уверења о стеченом 
високом образовању на српском језику или оригинал 
или оверена фотокопија уверења односно потврде 
о положеном испиту из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Кандидати 
који буду изабрани у ужи избор, у року од 8 дана 
биће упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања. Кандидат који 
буде изабран, пре закључења уговора о раду дос-
тавља уверење о здравственој способности, не 
старије од шест месеци. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, а потребну документацију заједно са одштампа-
ним формуларом, достављају школи, лично или на 
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адресу ОШ „Иво Андрић“ Ниш, Бранка Бјеговића бб, 
18000 Ниш, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити од секретара школе преко телефона: 
018/585-500. 

Чистачица
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана 

УСЛОВИ: одговарајуће образовање - основно обра-
зовање (први степен стручне спреме) - завршена 
основна школа; да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да је држављанин Републике Србије, 
да зна српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидати уз пријавни формулар 
прилажу:оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, уверење или потврде о неосуђиваности 
за горе наведена кривична дела и да није утврђено 
дискриминаторно понашање, које издаје надлежна 
полицијска управа; извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци), кандидати који образовање нису стекли на 
српском језику, достављају и доказ да познају језик 
на коме се остварујеобразовно васпитни рад - ове-
рена фотокопија дипломе или уверења о стеченом 
високом образовању на српском језику или оригинал 
или оверена фотокопија уверења односно потврде 
о положеном испиту из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Кандидати 
који буду изабрани у ужи избор, у року од 8 дана 
биће упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања. Кандидат који 
буде изабран, пре закључења уговора о раду дос-
тавља уверење о здравственој способности, не 
старије од шест месеци. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, а потребну документацију заједно са одштампа-
ним формуларом, достављају школи, лично или на 
адресу ОШ „Иво Андрић“ Ниш, Бранка Бјеговића бб, 
18000 Ниш., у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити од секретара школе преко телефона: 
018/585-500.

ПРВА НИШКА ГИМНАЗИЈА
„СТЕВАН СРЕМАЦ“

18000 Ниш, Вожда Карађорђа 27

Наставник српског језика и 
књижевности

за 9 часова недељне наставне норме

УСЛОВИ: (1) професор, односно дипломирани фило-
лог за српскохрватски језик и југословенску књижев-
ност; (2) професор, односно дипломирани фило-
лог за југословенску књижевност и српскохрватски 
језик; (3) професор, односно дипломирани филолог 
за југословенску књижевност и општу књижевност; 
(4) професор српскохрватског језика са јужносло-
венским језицима; (5) професор југословенске књи-
жевности и српског језика; (6) професор југословен-
ске књижевности са страним језиком; (7) професор 
српског језика и књижевности; (8) професор српске 
књижевности и језика; (9) професор српске књижев-
ности и језика са општом књижевношћу; (10) дипло-

мирани филолог за књижевност и српски језик; (11) 
дипломирани филолог за српски језик и књижев-
ност; (12) дипломирани филолог српског језика са 
јужнословенским језицима; (13) мастер професор 
језика и књижевности (студијски програми: Срп-
ски језик; Српски језик и књижевност; Српска књи-
жевност; Српска књижевност и језик; Српска књи-
жевност и језик са општом књижевношћу; Српска 
филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, 
модули: Српски језик и Српски језик и компаратив-
на књижевност; Компаративна књижевност са тео-
ријом књижевности); (14) мастер филолог (студијски 
програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; 
Српска књижевност; Српска књижевност и језик; 
Српска књижевност и језик са општом књижевно-
шћу; Српска филологија: српски језик и лингвисти-
ка; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик 
и компаративна књижевност); (15) мастер професор 
предметне наставе. Лица која су стекла академско 
звање мастер морају имати претходно завршене 
основне академске студије на студијским програми-
ма Српски језик и књижевност; Српска књижевност 
и језик; Српска књижевност и језик са компаратисти-
ком; Српска филологија: српски језик и књижевност; 
Србистика. У радни однос у установи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним чланом 
139. Закона о основама система образовања и вас-
питања и Уредбом о каталогу радних места у јавном 
службама и другим организацијама у јавним секто-
ру („Сл. гл. РС“, бр. 81/17, 6/18 и 43/18), и то ако: 
1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог 
члана доказују се приликом пријема у радни однос 
и проверавају се у току рада. Докази о испуњености 
услова из 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. Поред општих услова прописаних Законом 
о раду, кандидат за наставника треба да има сте-
чено одговарајуће високо образовање у складу са 
чл. 140. Закона о основама система образовања и 
васпитања: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке 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, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из 
става 1. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има 
завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Изузетно, наставник и васпитач 
јесте и лице са стеченим одговарајућим високим 
образовањем на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од три годи-
не или вишим образовањем. 2. Пријавни формулар 
са интернет сајта Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, потписана биографија кан-
дидата, извод из књиге рођених оригинал/оверена 
копија дипломе, оригинал/оверена копија уверења 
о држављанству, оригинал/оверена копија уверења 
о неосуђиваности и други прилози којима кандидат 

доказује да испуњава услове конкурса подносе се 
у року од 8 дана од дана објављивања на адресу: 
Прва нишка гимназија „Стеван Сремац” Ниш, Вож-
да Карађорђа 27. Осим тога, вршиће се и претходна 
провера психофизичких способности кандидата за 
наставника од стране Националне службе за запо-
шљавање у Нишу, о чему ће кандидати бити благо-
времено обавештени.

Наставник српског језика и 
књижевности

за 9 часова недељне наставне норме, 
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: (1) професор, односно дипломирани фило-
лог за српскохрватски језик и југословенску књижев-
ност; (2) професор, односно дипломирани фило-
лог за југословенску књижевност и српскохрватски 
језик; (3) професор, односно дипломирани филолог 
за југословенску књижевност и општу књижевност; 
(4) професор српскохрватског језика са јужносло-
венским језицима; (5) професор југословенске књи-
жевности и српског језика; (6) професор југословен-
ске књижевности са страним језиком; (7) професор 
српског језика и књижевности; (8) професор српске 
књижевности и језика; (9) професор српске књижев-
ности и језика са општом књижевношћу; (10) дипло-
мирани филолог за књижевност и српски језик; (11) 
дипломирани филолог за српски језик и књижев-
ност; (12) дипломирани филолог српског језика са 
јужнословенским језицима; (13) мастер професор 
језика и књижевности (студијски програми: Срп-
ски језик; Српски језик и књижевност; Српска књи-
жевност; Српска књижевност и језик; Српска књи-
жевност и језик са општом књижевношћу; Српска 
филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, 
модули: Српски језик и Српски језик и компаратив-
на књижевност; Компаративна књижевност са тео-
ријом књижевности); (14) мастер филолог (студијски 
програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; 
Српска књижевност; Српска књижевност и језик; 
Српска књижевност и језик са општом књижевно-
шћу; Српска филологија: српски језик и лингвисти-
ка; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик 
и компаративна књижевност);(15) мастер професор 
предметне наставе. Лица која су стекла академско 
звање мастер морају имати претходно завршене 
основне академске студије на студијским програми-
ма Српски језик и књижевност; Српска књижевност 
и језик; Српска књижевност и језик са компаратис-
тиком; Српска филологија: српски језик и књижев-
ност; Србистика. У радни однос у установи може 
да буде примљено лице, под условима прописаним 
чланом 139. Закона о основама система образовања 
и васпитања и и Уредбом о каталогу радних места 
у јавном службама и другим организацијама у јав-
ним сектору („Сл. гл. РС“, бр. 81/17, 6/18 и 43/18), 
и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 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 дис-
криминаторно 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 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 закљу-
чења уговора о раду. Поред општих услова прописа-
них Законом о раду, кандидат за наставника треба 
да има стечено одговарајуће високо образовање у 
складу са чл. 140. Закона о основама система обра-

Наука и образовање
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зовања и васпитања: 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, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из 
става 1. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има 
завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Изузетно, наставник и васпитач 
јесте и лице са стеченим одговарајућим високим 
образовањем на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од три годи-
не или вишим образовањем.

ОСТАЛО: Пријавни формулар са интернет сајта Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, пот-
писана биографија кандидата, извод из МК књиге 
рођених оригинал/оверена копија дипломе, оригинал/
оверена копија уверења о држављанству, оригинал/
оверена копија уверења о неосуђиваности и други 
прилози којима кандидат доказује да испуњава услове 
конкурса, подносе се у року од 8 дана од дана објављи-
вања на адресу: Прва нишка гимназија “Стеван Сре-
мац” Ниш, Вожда Карађорђа 27. Осим тога, вршиће се 
и претходна провера психофизичких способности кан-
дидата за наставника од стране Националне службе за 
запошљавање у Нишу, о чему ће кандидати бити бла-
говремено обавештени. Непотпуне и неблаговремено 
достављене пријаве неће се разматрати.

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

18000 Ниш, Ћирила и Методија 2

Наставник у звању ванредни или 
редовни професор за ужу научну 
област Англистичка лингвистика 

(Савремени енглески језик 3 и 
Основи лексикологије)

Наставник у звању доцент или 
ванредни професор за ужу 
научну област Психологија 
(Психофизиологија рада и 

Мотивација и емоције)

Наставник у звању доцент или 
ванредни професор за ужу научну 

област Српска и компаративна 
књижевност 

(Упоредно проучавање 
јужнословенских књижевности и 

Књижевност за децу)

Наставника у звање доцент за 
ужу научну област Филозофија 

(Систематска етика 1 и 
Систематска етика 2)

Наставник у звање доцент за ужу 
научну област Немачки језик 
(Савремени немачки језик 7 и 

Методика наставе немачког језика 1)

Наставник у звање доцент за 
ужу научну област Немачка 

књижевност и култура
 (Немачка књижевност 7 и Немачка 

књижевност 8)

Сарадник у звање асистент за ужу 
научну област Историја 
(Историја старе Грчке и 

хеленистичког света и Историја 
старог Рима)

УСЛОВИ: Услови за стицање звања и заснивање 
радног односа наставника и сарадника прописани 
су Законом о високом образовању, Правилником о 
поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Нишу, Статутом Фило-
зофског факултета у Нишу и Правилником о избору 
у звања сарадника Филозофског факултета у Нишу. 
Конкурс је отворен петнаест дана од дана објављи-
вања за избор наставника. Конкурс је отворен осам 
дана од дана објављивања за избор сарадника. 
Кандидати за избор наставника подносе пријаву на 
конкурс у штампаном облику и електронском обли-
ку (ворд верзија, имејл-адреса: pravna@filfak.ni.ac.
rs). Образац за пријаву преузима се са веб-порта-
ла Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/
category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за 
опште и правне послове Факултета. Уз пријаву кан-
дидати подносе и следећа документа: биографију, 
библиографију, радове, оверене фотокопије дипло-
ма о завршеним нивоима студија, оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом научном степену доктора 
наука или уверење о докторирању (оригинал или 
оверена фотокопија), потврду о најмање три годи-
не педагошког искуства у високошколској установи, 
уверење надлежне полицијске управе да против 
њих није изречена правноснажна пресуда за кривич-
на дела из члана 72. став 4. Закона о високом обра-
зовању и попуњен, одштампан и потписан образац 
о испуњавању услова за избор у звање наставни-
ка који се налази на веб-порталу Универзитета у 
Нишу: www.npao.ni.ac.rs. За попуњавање обрасца 
неопходно је да кандидат има кориснички налог на 
www.npao.ni.ac.rs. Уколико кандидат нема кориснич-
ки налог потребно је да се јави Служби за опште и 
правне послове Филозофског факултета у Нишу 
(pravna@filfak.ni.ac.rs). Кандидати за избор сарадни-
ка подносе пријаву на конкурс у штампаном облику 
и електронском облику (ворд верзија, мејл адреса: 
pravna@filfak.ni.ac.rs). Образац за пријаву преузима 
се са веб-портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.
rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-звања 
или у Служби за опште и правне послове Факулте-
та. Уз пријаву подносе и следећа документа: биогра-
фију, библиографију, радове, оверене фотокопије 
диплома о завршеним нивоима студија, оверену 
фотокопију дипломе о одговарајућем магистеријуму 
заједно са потврдом о прихваћеној теми докторске 
дисертације или уверење о уписаним докторским 
академским студијама, уверење надлежне поли-
цијске управе да против њих није изречена правнос-
нажна пресуда за кривична дела из члана 72. став 4. 
Закона о високом образовању. Конкурсни материјал 
може се доставити и у електронској форми (CD, 
DVD). Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве 
без комплетне документације неће бити разматране.

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
18000 Ниш, Александра Медведева 14

Наставник за избор у звање доцент 
за ужу научну област Теоријска и 

примењена механика флуида
2 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови конкурса: прописани су 
чланом 24. став 1. Закона о раду и чланом 72. став 
4. Закона о високом образовању. Посебни услови 
конкурса: прописани су чланом 74. став 6. Закона 
о високом образовању, чланом 165. став 6. Стату-
та Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у 
Нишу” 8/2017) и члановима 12. и 13. Ближих кри-
теријума за избор у звања наставника („Гласник 
Универзитета у Нишу” 3/2017). Декан факултета ће 
свим учесницима овог конкурса обезбедити могућ-
ност одржавања приступног предавања, када је оно 
Ближим критеријумима за избор у звања наставни-

ка предвиђено као обавезни услов за избор у звање 
наставника по објављеном конкурсу, на начин про-
писан чланом 7. Правилника о поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Уни-
верзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу” 
2/2018). Приликом пријављивања на конкурс кан-
дидати су у обавези да факултету доставе докумен-
тацију којом доказују да испуњавају услове из овог 
конкурса и подносе: 1. пријаву; 2. доказ о одгова-
рајућој школској спреми (оверен препис дипломе); 
3. биографију са библиографијом и пратећим мате-
ријалом; 4. попуњен, одштампан и потписан обра-
зац о испуњавању услова за избор у звање настав-
ника који се налази на веб-порталу Универзитета 
у Нишу: www.npao.ni.ac.rs; 5. уверење надлежне 
полицијске управе да против кандидата није изре-
чена правноснажна пресуда за кривична дела про-
тив полне слободе, фалсификовања исправе коју 
издаје високошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској установи, које 
је издато након датума расписивања овог конкурса; 
6. фотокопију важеће личне карте, односно очитан 
образац чиповане личне карте кандидата. Доку-
ментацију кандидати подносе на адресу: Машински 
факултет у Нишу, Александра Медведева 14, Ниш. 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремено приспеле пријаве 
и пријаве без комплетне документације сматраће 
се неуредним пријавама и неће бити разматране, о 
чему Факултет доноси посебан закључак.

НОВИ СА Д

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

тел. 021/300-4296

Наставник енглеског језика
на одређено време

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће обра-
зовање у складу са чланом 140. став 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, број 88/17, 27/18-други закони 
и 10/2019) и стручну спрему предвиђену Правил-
ником о врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у Рачунарској гимназији у Београду 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр 26/04 
и 2/13) и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних 
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 спо-
собност 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 кривично дело примања мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна језик на коме остварује образов-
но-васпитни рад. Потребно додатно искуство: ЕЦДЛ 
сертификат; познавање рада на „смарт боард” таб-
ли; познавање енглеског језика. Кандидати треба 
да доставе: попуњен пријавни формулар (преузима 
се са званичне странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (скениран); диплому 
(скениран оригинал); уверење о држављанству 
(скениран оригинал); ЕЦДЛ сертификат (скениран 
оригинал); уверење да није осуђиван из тачке 3) 
од стране МУП-а (скениран оригинал); биографију. 
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 уве-
рење за психичку, физичку способност, за рад са 
ученицима издато у задњих шест месеци доставља 
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изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Пријаве се достављају у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији “Послови”, 
искључиво путем електронске поште на адресу: 
gimnazija@smart.edu.rs, са назнаком „За конкурс”. 

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2

Одсек за англистику, наставник 
(сва звања) за ужу научну област 

Англистика

Одсек за хунгарологију, наставник 
(сва звања) за ужу научну област 

Фолклористика и историја културе 
на мађарском језику

Одсек за германистику, сарадник 
у настави за ужу научну област 

Германистика
УСЛОВИ: 1. наставник (сва звања) - универзитетски 
професор: оверена фотокопија дипломе о завршеним 
основним, мастер (магистарских) и докторским студија-
ма/диппломе о стеченом научном називу доктора нау-
ка; биографија састављена на основу упитника који се 
може преузети са веб-сајта Факултета http://www.uns.
ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-u-
zvanje (подаци о кандидату пријављеном на конкурс за 
избор у звање наставника Универзитета) у папирном 
облику и на CD-у; подаци о досадашњем раду; списак 
стручних и научних радова као и сами радови (у папир-
ном или електронском облику на CD -у); други прилози 
којима се доказује испуњеност услова за избор у звање 
наставника, а који су предвиђени Правилником о бли-
жим минималним условима за избор у звања настав-
ника Универзитета у Новом Саду http://www.uns.ac.rs/
index.php/univerzitet/dokumenti/send/35-pravilnici-2/236-
pr-vilni-blizi-ini-lni-usl-vi-z-izb-r-u-zv-nj-n-s-vni.

2. Сарадник у настави: оверена фотокопија дипломе о 
завршеним основним студијама; потврда да су уписани 
на одговарајуће мастер академске студије; биографија 
састављена на основу упитника који се може преузе-
ти са веб-сајта Факултета (www.ff.uns.ac.rs/fakultet/
formulari_za_pisanje_referata), извештај за избор у 
звање сарадника; подаци о досадашњем раду; списак 
стручних и научних радова као и сами радови. Ближи 
услови за избор у звање наставника одређени су чла-
новима 123-128 Статута Филозофског факултета, Пра-
вилником о ближим минималним условима за избор у 
звања наставника Универзитета у Новом Саду http://
www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/send/35-
pravilnici-2/236-pr-vilni-blizi-ini-lni-usl-vi-z-izb-r-u-zv-nj-n-
s-vni и Статутом Универзитета у Новом Саду. Ближи 
услови за избор у звање сарадника одређени су члано-
вима 129-132 Статута Филозофског факултета. Рок за 
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са 
доказима о испуњавању услова доставити на адресу: 
Филозофски факултет Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2.

ПАНЧЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
 „ВАСА ЖИВКОВИЋ“

26000 Панчево, Карађорђева 87

Наставник физичког васпитања
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, до 
26.09.2019.

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање пропи-
сано чланом 140 став 1, тачке 1 и 2 и чланом 139 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019- 

даље Закон), као и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017 и 3/2017) и то: да има одговарајуће високо 
образовање: 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, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких 
наука; 2) високо образовање на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. 
године; да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије и да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар, са 
кратком биографијом, приложити: оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању; уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена фотокопија); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија); доказ о неосуђиваности (не старији од 
шест месеци); доказ о знању српског језика и јези-
ка на коме се остварује образовно-васпитни рад у 
школи (доказ доставља кандидат само уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српском 
језику); доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма (лекарско уверење доставља изабрани кандидат, 
пре закључења уговора о раду). Напомена: у скла-
ду са чл. 154 и 155 кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве као и фотокопије 
докумената које нису оверене од стране надлеж-
ног органа, неће се разматрати. Пријаве на конкурс 
доставити лично или поштом на адресу школе: ОШ 
„Васа Живковић” Панчево, Карађорђева 87, у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса.

АСОЦИЈАЦИЈА ЗА МЛАДЕ
26000 Панчево, Душана Петровића Шанета 1

e-mail: asocijacijazamlade@gmail.com

Педагошки асистент
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме - дипломи-
рани дефектолог, дефектолог/мастер дефектолог. 
Трајање конкурса: до 01.08.2019. године. Слање 
пријаве за посао мејлом: asocijacijazamlade@gmail.
com, достављање радних биографија на увид, особа 
за контакт: Милош Луковић. 

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
 „ВАСА ПЕЛАГИЋ” 
Ковин, Цара Лазара 261

www.vasapelagickovin.edu.rs
e-mail: vasapelagickovin@gmail.com

тел/факс: 013/742-200, 744-893, 744-632

Наставник пословне информатике
за 20% радног времена

УСЛОВИ: наставу може да изводи: (1) дипломирани 
економист, смер економске статистике и кибернети-
ке или смер пословне информатике; (2) професор 
математике; (3) дипломирани информатичар; (4) 
дипломирани инжењер електротехнике, смер рачу-
нарске технике и информатике; (5) дипломирани 
инжењер организације рада, смер кибернетски; (6) 
дипломирани економиста - менаџер у рачуноводству 
и ревизији; (7) дипломирани економиста - менаџер у 
трговини; (8) мастер економиста, претходно заврше-
не основне академске студије у области економије.

Наставник рачунарства и 
информатике

за 20% радног времена

УСЛОВИ: наставу може да изводи: (1) професор 
информатике, односно дипломирани информати-
чар; (2) професор математике и рачунарства; (3) 
професор математике, односно дипломирани мате-
матичар, смер рачунарство и информатика; (4) 
дипломирани математичар за рачунарство и инфор-
матику; (5) дипломирани инжењер електротехни-
ке, сви смерови, односно одсеци; (6) дипломирани 
инжењер електронике, сви смерови, односно одсе-
ци; (7) дипломирани инжењер за информационе 
системе, односно дипломирани инжењер органи-
зације за информационе системе или дипломирани 
инжењер организационих наука, одсеци за инфор-
мационе системе, информационе системе и техно-
логије; (8) дипломирани инжењер информатике, 
односно дипломирани инжењер рачунарства; (9) 
дипломирани економист, смерови: кибернетско-ор-
ганизациони, економска статистика и информатика, 
економска статистика и кибернетика, статистика и 
информатика или статистика, информатика и квант-
на економија; (10) професор технике и информати-
ке; (11) дипломирани математичар; (12) дипломира-
ни информатичар; (13) дипломирани информатичар 
- пословна информатика; (14) дипломирани инфор-
матичар - професор информатике; (14а) дипло-
мирани инжењер организационих наука - одсек за 
управљање квалитетом; (14б) мастер инжењер 
софтвера; (14в) мастер инжењер информационих 
технологија и система; (14г) мастер дизајнер медија 
у образовању; (14д) мастер професор предметне 
наставе (претходно завршене студије првог степе-
на из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет); (15) дипломирани информатичар 
- мастер; (16) дипломирани професор информатике 
- мастер; (17) дипломирани информатичар - мастер 
пословне информатике; (18) дипломирани професор 
технике и информатике - мастер; (19) мастер мате-
матичар; (20) мастер информатичар; (21) мастер 
инжењер електротехнике и рачунарства; (22) мас-
тер инжењер информационих технологија; (23) мас-
тер професор технике и информатике; (24) мастер 
инжењер организационих наука (студијски програм 
Информациони системи и технологије или Софтвер-
ско инжењерство и рачунарске науке); (25) мастер 
дизајнер медија у образовању;(26) мастер профе-
сор информатике и математике. Лице из тачке 16) 
овог члана које је стекло академско звање мастер 
мора имати, у оквиру завршених студија, положе-
них најмање пет предмета из области рачунарства 
и информатике (од тога најмање један из области 
Програмирање) и најмање два предмета из једне 
или две следеће области - Математика или Тео-
ријско рачунарство, што доказују потврдом издатом 
од стране матичне високошколске установе. Наставу 
и друге облике образовно-васпитног рада из пред-
мета Рачунарство и информатика може да изводи 
и лице које је стекло академско звање мастер, а у 
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оквиру завршених студија има положених најмање 
пет предмета из области рачунарства и информати-
ке (од тога најмање један из области Програмирање) 
и најмање два предмета из једне или две следеће 
области - Математика или Теоријско рачунарство. 
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из 
предмета Рачунарство и информатика може да изво-
ди и лице које је на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године, 
савладало програм рачунарства и информатике у 
трајању од најмање четири семестра. Уколико школа 
преузимањем или конкурсом не заснује радни однос 
са лицем које испуњава услове из ст. 1, 3. и 4. ове 
тачке, наставу и друге облике образовно-васпитног 
рада за предмет Рачунарство и информатика могу да 
изводе и лица која су стекла стручни назив струков-
ни специјалиста, ако у оквиру завршених студија 
имају положених најмање пет предмета из области 
рачунарства и информатике (од тога најмање један 
из области Програмирање) и најмање два предме-
та из једне или две следеће области - Математика 
или Теоријско рачунарство. Испуњеност услова из 
ст. 2-5. ове тачке утврђује министарство надлежно 
за послове образовања, на основу наставног плана и 
програма студија, односно студијског програма.

ОСТАЛО: Поред општих услова за пријем у рад-
ни однос утврђених у члану 24. став 1. Закона о 
раду („Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14 и 13/17-одлука УС, 113/17 и 
95/18-аутентично тумачење), посебних услова 
предвиђених Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника из општеобразовних предмета, 
стручних сарадника и васпитача у стручним школа-
ма („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 8/15, 
11/16, 13/16-испр. 13/16, 2/17 и 13/18) и Правил-
ником о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада трговина, угос-
титељство и туризам („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 5/15, 16/15, 19/15, 11/16, 2/17 и 13/18) 
кандидат треба да испуњава и посебне услове 
утврђене у члану 139, 140, 142, 144 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС” бр.88/2017, 27/2018-др. закон и 
10/19) и то: 1) да имају одговарајуће образовање; 
2) да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
мита или давање мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом утврђено дискримина-
торно понашање; 4) да су држављани РС и 5) да 
знају српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Услови под тачком 1- 4 доказују 
се приликом пријема у радни однос и проверавају 
се у току рада. Докази о испуњености услова под 
тачком 1), 3) 4) и 5) (диплома, уверење о некажња-
вању, држављанство и доказ о познавању језика) 
саставни су део пријаве на конкурс и подносе се уз 
пријаву на конкурс, а доказ под тачком 2) (лекар-
ско уверење) прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници министарства, који 
ће уз потребну документацију доставити установи. 
Конкурс ће бити отворен 8 дана од дана објављи-
вања. Уз пријаву кандидат подноси: 1. оверену 
фотокопију дипломе, 2. уверење да није кажњаван 
за назначена кривична дела, 3. оверену фотокопију 
уверења о држављанству РС (које није старије од 6 
месеци), 4. доказ да је стекао образовање на српс-
ком језику или је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе 
(диплома издата на српском језику која је прило-
жена као доказ по тачком 1. сматра се доказом о 

знању српског језика) и 5. попуњен формулар који 
се може преузети на интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја. Прија-
ве са потребном документацијом слати на адре-
су: Средња стручна школа „Васа Пелагић”, 26220 
Ковин, Цара Лазара 261, тел. 013/742-200. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

СОМБОР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ОЏАЦИ
25250 Оџаци, Школска 20

тел. 025/5746-118
факс: 025/5742-166

e-mail: tsodzacidirektor@mts.rs
www.tehnickaskolaodzaci.edu.rs

Домар
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено 
лице које поред општих услова прописаних Зако-
ном о раду (“Сл. гласник РС“, број 24/05, 61/05, 
75/14, 13/17 УС и 113/17), испуњава услове у 
складу са чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 и 10/19), односно чланом 4 Правилни-
ка о унутрашњој систематизацији радних места и 
послова у Техничкој школи у Оџацима и то: 1. да 
има одговарајуће образовање; 2. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има 
држављанство Републике Србије; 5. зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад; 6. да има најмање 3 године радног искуства 
на радном месту домара. Кандидати морају попуни-
ти пријавни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и одштампан образац подносе 
заједно са потребном документацијом установи. У 
пријави кандидат поред попуњеног формулара са 
сајта Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја подноси и доказе о испуњености усло-
ва конкурса и то: доказ о испуњености услова у 
погледу стручне спреме; уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених; кратку радну биографију (CV); уверење 
о неосуђиваности надлежног органа унутрашњих 
послова. Доказ о здравственој способности за 
рад са децом и ученицима кандидат подноси пре 
закључења уговора о раду. Сви докази морају бити 
достављени као оригинал или оверена фотоко-
пија. Рок за подношење је 8 дана од објављивања 
огласа у публикацији “Послови” Националне служ-
бе за запошљавање. Конкурсна комисија ће након 
пријема понуда направити ужи избор кандидата. 
Са кандидатима који уђу у ужи избор комисија ће 
обавити разговор након чега ће донети одлуку о 
избору кандидата, најкасније у року од 8 дана од 
обављеног разговора. Разговор са кандидатима 
обавиће се у просторијама Техничке школе у Оџа-
цима, а кандидати ће о тачном времену разговора 
бити обавештени на адресу или број телефона који 
су навели у пријавама. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се 
подносе лично у секретаријату школе или поштом 
на адресу школе: Школска 20, 25250 Оџаци, са наз-
наком: “За конкурс за радно место домара”.

СУБОТИЦА

ИСПРАВКА ДЕЛА ОГЛАСА
ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА СУБОТИЦА
24000 Суботица, Марка Орешковића 16

У огласу објављеном у публикацији „Посло-
ви“ број 832 од 05.06.2019. године, због наста-
ле техничке грешке изостао је текст:
1. настава се изводи двојезично, по акредитованим 
студијским програмима школе - текст треба да стоји 
испод набројаних радних места, а изнад дела кон-
курса „Услови“;
2. оверену фотокопију дипломе о академском звању 
доктора наука, магистра наука односно оверену 
фотокопију дипломе о стручном називу специја-
листе струковних студија - текст треба да стоји иза 
речи: “оверену фотокопију дипломе о завршеном 
факултету” у делу текста “Остало”. Сви остали дело-
ви конкурса остају непромењени. Рок за подношење 
пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
ове исправке конкурса.

ШАБАЦ

ОШ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ”
15352 Змињак, Војводе Мишића 1

Наставник хемије
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана,
 са 40% радног времена

УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде 
примљено лице које има одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018-др.закони и 10/2019) - настав-
ник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које је 
стекло одговарајуће високо образовање на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне струдије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајуће предмете, односно 
групе предмета; 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 педа-
гошких наука; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из подтачке 2 овог члана мора да има 
завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Кандидат треба да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, да није осуђиван за кривична дела из 
члана 139 став 1 тачка 3 Закона, да има држављан-
ство Републике Србије, да зна српски језик. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају установи.

ОСТАЛО: Потребна документација: оверена фото-
копија дипломе о стеченом образовању; доказ да 
лице није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање (не старије од 6 месеци); уверење о 
држављанству Републике Србије, доказ о знању срп-
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ског језика (односи се на кандидате који нису обра-
зовање стекли на српском језику). Уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Пријаве се подносе у року од 8 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремена 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве доста-
вити лично или поштом на горе наведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„МИЋА СТАНОЈЛОВИЋ“

Коцељева, Доситејева 3
тел. 015/556-390

Наставник физике 
на одређено време од 5 месеци, место 
рада: општина Коцељева - Драгиње, 

Доње Црниљево и Каменица

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме - дипломира-
ни физичар; возачка дозвола Б категорије. Трајање 
конкурса: до попуне радног места. Заинтересовани 
кандидати могу да контактирају послодавца путем 
контакт телефона, од 7 до 15h.

Наставник немачког језика и 
књижевности 

на одређено време од 5 месеци, са 
56% радног времена, место рада: 

Коцељева

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме - дипломирани 
професор немачког језика и књижевности; возачка 
дозвола Б категорије. Трајање конкурса: до попуне 
радног места. Заинтересовани кандидати могу да 
контактирају послодавца путем контакт телефона, 
од 7 до 15 h.

Наставник руског језика и 
књижевности 

на одређено време од 5 месеци, место 
рада: општина Коцељева - Каменица, 

Љутице, Градојевић, Ћуковине, 
Баталаге и Голочело 

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме - дипломира-
ни професор руског језика и књижевности; возачка 
дозвола Б категорије. Трајање конкурса: до попуне 
радног места. Заинтересовани кандидати могу да 
контактирају послодавца путем контакт телефона, 
од 7 до 15 h.

ВРАЊЕ

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА “20. ОКТОБАР”

17507 Власе
тел. 017/7457-102

Конкурс објављен у публикацији “Послови” 
број 829, од 15.05.2019. године, за радно место 
директора школе, поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА “20. ОКТОБАР”
17507 Власе

тел: 017/7457-102

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да 
испуњава услове прописане чланом 122 ст.1, ст.2 и 
став 5, 139 и 140 ст.1 и 2 Закона  о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017 и 27/2018 и др. Закони), да има одговарајуће 
високо образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: студије 
другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета, 

студије другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука, 
на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10 септембра 2005. године; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима и децом; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиља у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примања или давања мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом утврђено дис-
криминаторно понашање, да има држављанство 
републике Србије, да има дозволу за рад наставни-
ка, васпитача и стручног сарадника, да има најмање 
8 година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, да има положен испит за директора 
школе. Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези 
да приложи оверену фотокопију дипломе о стече-
ном високом образовању, оверену копију документа 
о положеном испиту за лиценцу, оверену потврду о 
радном стажу, најмање 8 година у области образо-
вања, оверену фотокопију уверења да није осуђиван 
за кривична дела из члана 139 става 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, доказ о резултату стручно-педагошког над-
зора у раду кандидата, план и програм рада дирек-
тора школе, лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и уче-
нивима. Документа која се прилажу не треба да су 
старија од 6 месеци. Кандидат изабран за директо-
ра школе, који нема положен испит за директора, 
дужан је да га положи у року од 2 године у скла-
ду са условима прописаним законом. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја (htp://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uplads/2015/08) и одштампани формулар са прија-
вом на конкурс за избор директора и комплетном 
документацијом достављају лично или поштом на 
адресу: ОШ „20. октобар”, 17507 Власе, у затворе-
ној коверти са назнаком „Конкурс избор директора 
школе”. Пријаве са документацијом лично се предају 
у школи, секретару школе. Рок за подношење је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Информације 
на телефон: 066/415-343, секретар школе. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узети у раз-
матрање.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
17500 Врање, Пионирска 5

тел. 017/400-630

Психолог 
на одређено време, најкасније до 

31.08.2019. године 

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова за засни-
вање радног односа из члана 24. Закона о раду тре-
ба да испуњава и услове предвиђене одредбама 
члана 139. и 140. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/2018- др. Закон и 10/2019) и то: одгова-
рајуће образовање у складу са чланом 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања као и 
у складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној 
школи (“Службени гласник - Просветни гласник”, 
број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, и 
13/2018) за рад на радном психолога школе; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела за која је изречена 

безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање и 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 за које 
није у складу са законом утврђено дискриминаторно 
понашање, да има држављанство Републике Србије 
и да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, а потребну документацију 
заједно са одштампаним формуларом достављају 
школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати дос-
тављају следећу документацију: 1. оверену копију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, кан-
дидат који има високо образовање стечено на студија-
ма другог степена доставља оверену копију дипломе 
другог степена и оверену копију дипломе основних 
академских студија, 2. оригинал/оверену копију уве-
рења о држављанству Републике Србије, не старије 
одс 6 месеци, 3. оригинал/оверену копију извода из 
матичне књиге рођених, 4. уверење о неосуђиваности 
не старије од 6 месеци (овај документ издаје МУП - 
полицијска управа), 5. радну бографију у којој оба-
везно наводе да ли су вршили психолошку процену 
способности код надлежне НСЗ и када су је вршили, 
телефон за контакт, 6. доказ да зна српски језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад, уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српском 
језику. Место рада: Врање, Пионирска 5. Кандидат 
кој буде изабран, пре закључења уговора о раду дос-
тавља уврење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима. Сви докази 
прилажу се у оригиналу или копији која је прописано 
оверена код јавног бележника. Потребна докумен-
тација, заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом, доставља се школи у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Конкурс спроводи Конкурсна 
комисија именована одлуком директора школе. Кан-
дидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени 
на психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима, коју врши НСЗ применом стандардизо-
ваних поступака. Уколико је већ извршена психолош-
ка процена способности (у периоду од 6 месеци пре 
истека рока за пријаву на овај конкурс), кандидат ће 
у пријави назначити када и где је извршена. Конкур-
сна комисија сачињава листу кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима. Конкусна 
комисија обавља разговор са кандидатима и доноси 
решење о избору кандидата у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. Разговор 
са кандидатима обавиће се у просторијама школе, с 
тим што ће кандидати о датуму и времену бити оба-
вештени на бројеве контакт телефона које су наве-
ли својим пријавама. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
“Послови” НСЗ. Неблаговремене, непотпуне и нера-
зумљиве пријаве неће се разматрати. Ближе инфор-
мације о јавном конкурсу могу се добити на телефон: 
017/400-630. Пријаве са потребном документацијом 
достављају се лично или поштом у затвореним ковер-
тама са назнаком „За конкурсну комисију“, на адресу 
Основне школе „Вук Караџић“, Пионирска 5, Врање.

Наука и образовање

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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ЗРЕЊАНИН

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
23000 Зрењанин, Новосадска 2а

тел. 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: Учесник конкурса 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 посеб-
не услове прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања односно да: 1. има 
одговарајуће образовање: у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања које је стече-
но: а) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета и студије другог 
степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; б) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; в) изузетно, наставник и 
васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим 
високим образовањем на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и специја-
листичке струковне студије), студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем. У складу са 
Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада здравство и 
социјална заштита („Службени гласник РС - Про-
светни гласник”, број 21/15, 11/16 и 13/18): виша 
медицинска сестра - техничар; виша медицинска 
сестра; струковна медицинска сестра; организатор 
здравствене неге; специјалиста струковна медицин-
ска сестра; дипломирана медицинска сестра; мастер 
медицинска сестра; виша медицинска сестра општег 
смера; виша медицинска сестра интернистичког сме-
ра; виша медицинска сестра хируршког смера; виши 
медицински техничар; дипломирани организатор 
здравствене неге; дипломирани организатор здравс-
твене неге - мастер; мастер организатор здравствене 
неге; лице треба да има претходно стечено средње 
образовање у подручју рада Здравство и социјална 
заштита; 2. д 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, 4. да има држављанство Републике Србије; 
5. да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Учесници конкурса треба 
да доставе: 1. попуњен пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја (http://
www.mpn.gov.rs), 2. оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе (уверења) о траженој врсти и степе-
ну стручне спреме, 3. оригинал или оверена фото-
копија дипломе о претходно стеченом средњем 
образовању у подручју рада Здравство и социјална 
заштита, 4. оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству Републике Србије; 5. доказ 

о испуњавању услова из члана 139 став 1 тачка 5) 
Закона о основама система образовања и васпитања 
односно да је лице стекло средње, више или високо 
образовање на језику на коме се остварује образов-
но-васпитни рад или је положило испит из тог језика 
по програму одговарајуће високошколске установе 
(оригинал или оверена фотокопија) - српски језик; 6. 
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 
основама система образовања и васпитања; 7. 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 усло-
ва конкурса је 15 дана, рачунајући од дана објављи-
вања текста конкурса у публикацији Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве биће одбачене. Пријаве се 
шаљу поштом или предају лично на адресу: Меди-
цинска 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.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
23000 Зрењанин, Новосадска 2а

тел. 023/533-270

Наставник предметне наставе - 
наставник здравствене неге
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
са 96,43% радног времена

УСЛОВИ: Учесник конкурса 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 посеб-
не услове прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања односно да: 1. има 
одговарајуће 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, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета и 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; б) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; в) изузетно, наставник и 
васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим 
високим образовањем на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и специја-
листичке струковне студије), студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем. У складу са 
Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада Здравство и 
социјална заштита („Службени гласник РС - Про-
светни гласник”, број 21/15, 11/16 и 13/18): виша 
медицинска сестра - техничар; струковна медицин-
ска сестра; организатор здравствене неге; специја-
листа 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;  мастер професор 
предметне наставе (претходно завршене основне 
академске студије у области здравства); лице тре-
ба да има претходно стечено средње образовање 
у подручју рада Здравство и социјална заштита, 2. 
да има психичку, физичку и здравствену способност 

за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, 4. има држављанство 
Републике Србије; 5. зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Учесници кон-
курса треба да доставе: 1. попуњен пријавни форму-
лар који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја (http://www.mpn.gov.rs), 2. оригинал или овере-
ну фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти 
и  степену стручне спреме 3. оригинал или оверена 
фотокопија дипломе о претходно стеченом средњем 
образовању у подручју рада Здравство и социјална 
заштита, 4.оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству Републике Србије; 5. доказ 
о испуњавању услове из члана 139. став 1.тачка 5 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања 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) – срп-
ски језик; 6. 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) Закона о основама система образовања и васпи-
тања, 7. 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 конкурса је 15 дана, рачунајући 
од дана објављивања текста конкурса у публикацији 
Националне службе за запошљавање „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве биће одбаче-
не. Пријаве се шаљу поштом или предају лично на 
адресу: Медицинска школа, 23000 Зрењанин, Ново-
садска 2а са назнаком „За конкурс”. Сва потребна 
обавештења можете добити од секретара школе, 
лично или телефоном на број: 023/533-270.

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
23000 Зрењанин, Новосадска 2а

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

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих усло-
ва 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 испуња-
ва и посебне услове прописане чланом 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
односно да: 1. има одговарајуће образовање:у 
складу са чланом 140 Закона о основама система 
образовања које је стекло, а) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета и студије другог 
степена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 
б) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; в) изузетно, наставник и васпитач јесте и лице 
са стеченим одговарајућим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем. У складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Здравство и социјална 
заштита („Службени гласник РС – Просветни глас-
ник”, број 21/15, 11/16 и 13/18): виша медицин-
ска сестра - техничар; виша медицинска сестра; 
виша струковна медицинска сестра; организатор 
здравствене неге; виша гинеколошко-акушерска 
сестра; специјалиста струковна медицинска сес-
тра; специјалиста струковна медицинска сестра 
бабица; дипломирана медицинска сестра; мас-
тер медицинска сестра; виша медицинска сестра 
општег смера; виша медицинска сестра интернис-
тичког смера; виша медицинска сестра хируршког 
смера; виши медицински техничар; дипломира-
ни организатор здравствене неге; дипломирани 
организатор здравствене неге - мастер; мастер 
организатор здравствене неге; лице треба да има 
претходно стечено средње образовање у подручју 
рада Здравство и социјална заштита за образов-
ни профил гинеколошко-акушерска сестра; 2. да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, 4. држављанство Републике Србије; 
5. зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Учесници конкурса треба 
да доставе: 1. попуњен пријавни формулар који 
се налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
(http://www.mpn.gov.rs), 2.оригинал или оверену 
фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти 
и  степену стручне спреме, 3.оригинал или ове-

рена фотокопија дипломе о претходно стеченом 
средњем образовању у подручју рада Здравство и 
социјална заштита за образовни профил гинеко-
лошко-акушерска сестра, 4. оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије; 5. доказ о испуњавању услове из члана 139 
став 1 тачка 5) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања односно да је лице стекло 
средње, више или високо образовање на јези-
ку 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; 6. ориги-
нал 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 основама система образовања и васпитања, 7. 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са ученицима доставља само иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Рок за подношење пријава са потребним дока-
зима о испуњавању услова конкурса је 15 дана, 
рачунајући од дана објављивања текста конкурса 
у публикацији Националне службе за запошља-
вање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве биће одбачене. Пријаве се шаљу поштом 
или предају лично на адресу: Медицинска школа, 
23000 Зрењанин, Новосадска 2а, са назнаком „За 
конкурс”. Сва потребна обавештења можете доби-
ти од секретара школе, лично или телефоном на 
број: 023/533-270.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
23000 Зрењанин, Новосадска 2а

тел. 023/533-270

Наставник предметне наставе - 
наставник гинекологије са негом

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, 

са 15% радног времена

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих усло-
ва 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 чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања однос-
но да: 1. има одговарајуће образовање: у складу 
са чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања које је стекло  а) на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: 
студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета и студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педа-
гошких наука; б) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; в) изузетно, наставник и васпитач 
јесте и лице са стеченим одговарајућим високим 
образовањем на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од три 
године или вишим образовањем. У складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада здравство и 
социјална заштита („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, број 21/15, 11/16 и 13/18): виша 
медицинска сестра - техничар; виша медицинска 
сестра; струковна медицинска сестра; организатор 
здравствене неге; виша гинеколошко-акушерска 
сестра; специјалиста струковна медицинска сес-
тра; специјалиста струковна медицинска сестра 
бабица; дипломирана медицинска сестра; мас-
тер медицинска сестра; виша медицинска сестра 

општег смера; виша медицинска сестра интернис-
тичког смера; виша медицинска сестра хируршког 
смера; виши медицински техничар; дипломира-
ни организатор здравствене неге; дипломирани 
организатор здравствене неге - мастер; мастер 
организатор здравствене неге; лице треба да има 
претходно стечено средње образовање у подручју 
рада Здравство и социјална заштита за образов-
ни профил гинеколошко-акушерска сестра; 2. да 
има психичку, физичку и здравствену способност  
за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, 4. има држављанство Републике Србије; 
5. зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Учесници конкурса треба 
да доставе: 1. попуњен пријавни формулар који 
се налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
(http://www.mpn.gov.rs), 2. оригинал или оверену 
фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти 
и степену стручне спреме, оригинал или овере-
на фотокопија дипломе о претходно стеченом 
средњем образовању у подручју рада Здравство и 
социјална заштита за образовни профил гинеко-
лошко-акушерска сестра, 3. оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије; 4. доказ о испуњавању услове из члана 139 
став 1 тачка 5) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања односно да је лице стекло 
средње, више или високо образовање на јези-
ку 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; 5. ориги-
нал 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 основама система образовања и васпитања, 6. 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са ученицима доставља само иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Рок за подношење пријава са потребним доказима 
о испуњавању услова конкурса је 15 дана, рачу-
најући од дана објављивања текста конкурса у 
публикацији Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
биће одбачене. Пријаве се шаљу поштом или пре-
дају лично на адресу: Медицинска школа, 23000 
Зрењанин, Новосадска 2а, са назнаком „За кон-
курс”. Сва потребна обавештења можете добити 
од секретара школе, лично или телефоном на број 
023/533-270.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
23000 Зрењанин, Новосадска 2а

тел. 023/ 533-270

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих усло-
ва 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 посеб-
не услове прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања односно да: 1. има 
одговарајуће образовање у складу са Правилником о 

Наука и образовање
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организацији и систематизацији послова у Медицин-
ској школи у Зрењанину: 1)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 - стечено звање дипло-
мирани економиста односно специјалиста струковни 
економиста; 2) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године - стечено звање мастер економиста, 
струковни мастер економиста и специјалиста еконо-
миста; 3) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не-стечено звање дипломирани економиста; 2. да 
има психичку, физичку и здравствену способност  
за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, 4. има држављанство 
Републике Србије; 5. зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад, 6. поседује 
знање рада на рачунару, 7. сертификат о стручном 
звању из области рачуноводства; 8. има 5 година 
радног искуства на рачуноводственим пословима; 9. 
да није кажњавано за кривична дела која га чине 
неподобним за обављање послова из области рачу-
новодства. Учесници конкурса треба да доставе: 1. 
попуњен пријавни формулар који се налази на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.
rs), 2. оригинал или оверену фотокопију дипломе 
(уверења) о траженој врсти и  степену стручне спре-

ме, 3. оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије; 4. 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-вас-
питни рад или је положило испит из тог језика по 
програму одговарајуће високошколске установе 
(оригинал или оверена фотокопија) - српски језик; 5. 
оригинал или оверена фотокопија уверења (извода 
из казнене евиденције) Министарства унутрашњих 
послова којим кандидат доказује да није осуђи-
ван у складу са чланом 139. став 1. тачка 3) Зако-
на о основама система образовања и васпитања и 
да није кажњавано за кривична дела која га чине 
неподобним за обављање послова из области рачу-
новодства, 6. доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима доставља 
само изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду, 7. потврду, уверење или други доказ да канди-
дат има 5 година радног искуства на рачуноводстве-
ним пословима са кратким описом послова (ориги-
нал или оверена копија), 8. сертификат о стручном 
звању из области рачуноводства (оригинал или 
оверена копија) Напомене: обзиром да се услови за 
оспособљавање стручних лица и стицање стручних 
звања уређују се националним стандардом који није 
донет, пријаве кандидата без  приложеног  сертифи-
ката  из области рачуноводства  сматраће се  потпу-
ним. Доказ о испуњености услова у погледу знања 
рада на рачунару: Приликом обављања разговора 
извршиће се и провера поседовања знања рада 
на рачунару. Провера поседовања знања рада на 
рачунару обавља се практичним радом на рачунару 
а задатке које кандидати треба да испуне комисија 
утврђује јединствено за све кандидате пре почетка 
обављања разговора. Рок за подношење пријава са 
потребним доказима о испуњавању услова конкурса 
је 15 дана, рачунајући од дана објављивања текста 
конкурса у публикацији Националне службе за запо-
шљавање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве биће одбачене. 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.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН“ 

23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб
тел. 023/550-501

Сарадник у звање сарадник у 
настави за ужу научну област 

Инжењерство заштите животне 
средине

на одређено време од једне године 

УСЛОВИ: завршене основне студије Инжењерство 
заштите животне средине и студент мастер студија 
Инжењерство заштите животне средине, који је сту-
дије првог степена завршио са укупном просечном 
оценом најмање осам (8).

Сарадник у звање асистента за ужу 
научну област Математика

на одређено време од три године 
2 извршиоца

УСЛОВИ: студент докторских академских студија, 
студијски програм Математика, који је сваки од 
претходних степена студија завршио са просечном 
оценом најмање осам (8) и који показује смисао за 
наставни рад. 

ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (докази о испуња-
вању услова конкурса, биографија, оверене фотоко-
пије диплома о одговарајућем академском и струч-
ном звању, списак објављених научних и стручних 
радова, књиге и саме радове) подносе се Факулте-
ту у року од 8 (осам ) од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови” на адресу: Технички факултет 
„Михајло Пупин”, Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб, са 
назнаком „За конкурс“. Контакт телефон: 023/550-
501.

Наука и образовање

Највећа понуда слободних послова на једном месту



Највећа понуда слободних 
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Фабрика ДЕС и Штампарија „Чикош“ су међу предузећи-
ма која запошљавају особе са инвалидитетом, којих 
у Суботици има око 6.700, а у целој Војводини чак 
63.000. Најважније је да младе особе са инвалидите-

том добију шансу да раде - закључено је на саветовању чији 
је домаћин био град на северу Бачке, а које је организовао Савез 
инвалида рада Војводине.

Душан Пилиповић из Бачког Јарка постао је инвалид рада 
веома млад, али је задовољан што је, упркос томе, наставио да 
ради у фирми „Tim Coop“ у Темерину, која запошљава око 200 
радника, међу којима су и четири особе са инвалидитетом.

„Још 1992. године оперисана ми је кичма, због чега сам ин-
валид рада треће категорије. Нисам хтео у пензију пошто сам 
био млад. Тако радим већ 20 година, а наставио сам и након 
што сам недавно имао инфаркт. Бравар сам по струци, а прет-
ходних десет година радим као пословођа, на лакшем радном 
месту“, прича Душан.

У Суботици има око 6.700 инвалидских пензионера и око 
500 младих особа са инвалидитетом које раде или траже по-
сао, а град на северу Бачке био је домаћин саветовања чија је 
тема било њихово лакше запошљавање.

„За особе са инвалидитетом најважнија је добра сарадња са 
Националном службом за запошљавање, од које имамо велику 
подршку и разумевање. Сваке године у Суботици се запосли 
између 20 и 40 младих особа са инвалидитетом, а при томе 
је најважније што ступају у стални радни однос“, каже Станко 
Нимчевић, председник Савеза инвалида рада Суботице.

Организатор саветовања у Суботици је Савез инвалида рада 
Војводине, чији је главни циљ да младим особама из ове кате-
горије становништва помогне да лакше дођу до радног места.

„Тешко је доћи до запослења, иако постоји мањак радне 
снаге за послове са којих смо ми старији отишли у инвалидску 
пензију. То су керамичари, тесари, зидари. Залажемо се да се 
запошљавају младе особе са инвалидитетом како би могле да 
се старају о себи и својим породицама“, истиче Стана Свиларов, 
председница Савеза инвалида рада Војводине.

У Војводини има око 63.000 инвалидских пензионера, али 
и око 4.000 инвалида рада који примају 50 посто инвалидске 
пензије, а вољни су да наставе да раде, речено је на скупу у 
Суботици и закључено да је веома важно и за њих и за цело 
друштво да им се пружи прилика да сами зарађују за живот, 
у складу са својим пословним способностима.

Министарство здравља трећи пут организује конкурс за 
пријем у радни однос најбољих дипломаца медицинских фа-
култета у Србији, а министар Златибор Лончар каже да ће 
најбољи дипломци поред посла добити и специјализацију и 
упис на докторске студије или могућност да направе факул-
тетску каријеру.

„То су наша најбоља деца, наша будућност, деца која су на 
факултету остварила најбоље резултате. Не само да ће доби-

ти посао, добиће и специјализацију и упис на докторске сту-
дије, што је велика ствар, јер могу да направе и факултетску 
каријеру - да буду професори на факултету“, каже Лончар и 
додаје да ће им уговори о запослењу бити додељени 26. јуна, а 
уручиће их председник Србије.

Он је подсетио да је у току и конкурс за средњи медицин-
ски кадар - сестре и техничаре. „Кренули смо са идејом да то 
буде 200 до 300 медицинских сестара, међутим, пријавило се 
њих 514 и онда смо морали да продужимо конкурс пар дана. 
Сигурно ћемо преко 300 њих примити у овом кругу, али на сва-
ких шест месеци ћемо то радити“, истиче Лончар.

Министар здравља Златибор Лончар изјавио је да Србија 
нема проблем као поједине земље у окружењу да се на отво-
рени конкурс за лекаре и медицинске сестре не пријави нико.

„Поједине земље обустављају програме због недостатка 
кадра, јер су отишли лекари и медицинске сестре. Није ми дра-
го због тога, јер негде ће морати да оду на лечење ти пацијенти, 
а неки ће завршити и у Србији, што ће оптеретити наш систем“, 
навео је он и додао да је рађена анализа који су разлози зашто 
лекари одлазе у иностранство. На првом месту није била плата, 
већ услови рада и могућност усавршавања.

Министар је подсетио да је у претходном периоду запос-
лено 13.000 здравствених радника и понуђено 8.000 специја-
лизација, као и да би у наредних неколико месеци требало да 
добијемо прве специјалисте.

ЗА ЛАКШЕ ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСИ

ЗАПОШЉАВАЊЕ У ЗДРАВСТВУ

Извор: Дневник

Најважније да особе са инвалидитетом добију посао

Конкурс за најбоље дипломце медицинских факултета

Извор: ртв.рс
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Високо образовање значајно за подизање угледа земље

Такмичење студената у Новом Саду

У Нишу је положен камен темељац за изградњу Вишена-
менске лабораторијске ламеле Електронског факулте-
та која ће створити услове за рад истраживача, а реч је 
о пројекту укупне вредности 6,7 милиона евра.

Председница Владе Републике Србије Ана Брнабић и ми-
нистар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шар-
чевић обишли су радове на изградњи Научно-технолошког 
парка Ниш, а потом посетили и Стартап центар у том граду. 
Премијерка је том приликом положила и камен темељац за 
изградњу вишенаменске лабораторијске ламеле Електронског 
факултета у Нишу.

Она је подсетила да је пројекат за изградњу ламеле постојао 
од 1975. године и да су биле потребне 43 године за његову реали-
зацију и најавила да ће Научно-технолошки парк бити отворен 
у фебруару следеће године, за када је предвиђено и отварање 
студентског дома, Електронског факултета и вишенаменске ла-
бораторијске ламеле.

“Ниш ће поново постати центар електронске индустрије и 
град напредних технологија. Биће један од центара нове, кон-
курентније Србије, која ће бити победник у 21. веку”, закључила 
је Ана Брнабић.

Министар просвете Младен Шарчевић рекао је да се спро-
води свеобухватна реформа образовања у Србији и да је један 
од циљева тог министарства интернационализација обра-
зовања, као и да је то начин да високо образовање почне да 
зарађује, да се подигне углед земље и покрене нови инвести-
циони циклус. “То ће допринети томе да млади, нарочито они 
најобразованији, остану у Србији”, истакао је он.

Према његовим речима, намера је да се настави улагање 
у инфраструктуру образовних и научних институција, што 
показује да је образовање у Србији у експанзији. “Обнављамо 
основне и средње школе и уводимо нове смерове. Изузетно је 
добро што у Нишу деца показују све веће интересовање за ма-
тематику, информатику и физику”, казао је Шарчевић.

Декан Електронског факултета у Нишу Драган Манчић ис-
такао је да изградња ламеле има велики значај не само за Ниш, 
већ и за целу Србију, јер се ствара амбијент за рад истраживача у 
областима које су важне за развој привреде и друштва. “Један од 
циљева који желимо да остваримо јесте стварање услова за реа-
лизацију академског дуалног образовања”, поручио је Манчић.

Догађају су присуствовали и градоначелник Ниша Дарко 
Булатовић и шефица представништва Европске инвестицио-
не банке за Западни Балкан Дубравка Негре, која је указала 
да је овај пројекат део већег свеобухватног улагања у науку 
које је држава Србија покренула, а вредно је 420 милиона евра. 
“Спремни смо да држави помогнемо да студентима створи 
најбоље услове за развој и у складу са тим учешће Европске 
инвестиционе банке у тим улагањима износи 200 милиона 
евра”, прецизирала је она.

Уз присуство великог броја студената, матураната, партнера и званица одржан је други “ФТН Хакатон” у Централној згради 
Универзитета у Новом Саду.

Такмичење је отворио проф. др Владимир Катић, продекан за финансије и развој Факултета техничких наука, који је истакао 
значај овог догађаја за лични и професионални развој студената и средњошколаца, поготово јер им пружа прилику да два дана 
раде са менторима који су стручњаци у својим областима.

Главни циљ такмичења је подстицање инова-
тивности и креативности код младих у циљу јачања 
предузетничког духа, као и подстицање нових идеја, 
размена знања и вештина и међусобне спознаје ка-
пацитета и потенцијала тимског рада студената из 
различитих области науке.

Основна тема овогодишњег “ФТН Хакатона” била 
је анализа података, на основу чега су учесници тес-
тирали и развијали своја знања. Поред такмичења 
одржана су и интересантна научна предавања, уз 
поруку: “Play with data to build a Smart city“.

Такмичари су били студенти ФТН-а и других фа-
култета са различитих студијских програма, чиме се 
подстиче мултидисциплинарна сарадња као услов 
за креирање успешних стартапа. Такође, део „Ха-
катона“, под називом „ПРОМОТОН“ био је намењен 
матурантима, који су имали прилику да у друштву 
старијих колега доживе прва академска искуства.

Извор: Универзитет у Новом Саду

Извор: србија.гов.рс

УЛАГАЊА У НАУКУ

ЈАЧАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ ДУХА
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У Панчеву је 12. јуна, након годину дана 
од почетка изградње, свечано обележе-
но отварање нове немачке фабрике „ZF 
E-Mobility“. Свечаности су присуствова-

ли председник Републике Србије Александар 
Вучић, председник Покрајинске владе Игор 
Мировић, амбасадор Немачке Томас Шиб, 
градоначелник Панчева Саша Павлов, пред-
ставници Управног одбора „ZF“, бројни гости 
из Панчева и околних локалних самоуправа, 
као и в.д. директора Филијале Панчево Јелена 
Шиник.

У овој фабрици ће се производити елек-
тромотори, електричне машине и генерато-
ри за хибридне и електричне погоне, као и 
прекидачи за мењаче и микропрекидачи. 
Потражња за овим производима је вели-
ка, па ће се простор фабрике проширити са 
25.000 на 60.000 квадратних метара. Поред 
Панчева, ова компанија производи електро-
моторе и компоненте за електропогоне у Не-
мачкој, где је и седиште ове фабрике и водећа 
локација за ову технологију, а идуће године је 
планирано и отварање нове локације у Кини.

Михаел Хенкел, члан Управног одбо-
ра Friedrichshafen AG, у својој изјави ис-

такао је велики значај свега што је у Пан-
чеву урађено за годину дана и достојно 
великог признања.

„Захваљујући вашој ангажованости омо-
гућено нам је да већ данас овде можемо за-
почети са производњом и проширити нашу 
глобалну производну мрежу“, истакао је Хен-
кел.

„Иновативни пројекат који је ZF импле-
ментирао у Панчеву показује на најбољи 
начин позитиван тренд у економским од-
носима између Немачке и Србије. Дубоко 
сам убеђен да ћемо самим тим побољша-
ти и интензивирати наше пословне везе и 
допринети даљем одрживом економском 
развоју у Србији. Немачка ће и убудуће 
подржавати Србију у њеном посвећеном 
раду на реформама, које имају за циљ да 
убрзају економско усклађивање и напре-
дак на путу ка ЕУ“, истакао је Томас Шиб, 
амбасадор Немачке у Србији.

Саша Павлов, градоначелник, нагласио 
је да Панчево обнавља своју индустријс-
ку традицију и изградњом ове фабрике се 
враћа вера да овај град, након много годи-
на, може да постане један од најјачих ин-
дустријских центара са високим степеном 
запослености.

Председник Републике Србије Алек-
сандар Вучић је у свом обраћању рекао 
да је ово велики дан како за Јужни Банат 
и Панчево тако и за Србију.

„Много труда је уложено и хвала љу-
дима који су на томе радили. Овакви дани 
показују резултате рада. Пре мање од го-
дину дана овде ничега није било, а данас 
је ту величанствена фабрика са најмодер-
нијом технологијом. Све што је најсавре-
меније налази се у ZF-у. Бићемо прва од 
земаља у региону која ће имати произ-
водњу душе мотора“, истакао је Вучић.

Друга фаза изградње ће бити завр-
шена до 2021. године, а у целу фабрику је 
инвестирано 160 милиона евра. Број запос-
лених у фабрици тренутно износи 300, али 
у наредне две године ова компанија ће за-
послити још око 700 људи.

„ZF“ фабрика је са панчевачком фи-
лијалом НСЗ остварила сарадњу на ового-
дишњем сајму запошљавања, на којем је 
имала свој штанд и тражила 50 радника 
у производњи. У току је и издавање рад-
них дозвола за њихове будуће запослене 
из Немачке, тако да ће Филијала Панчево 
и даље бити на услузи овој великој ком-
панији, у оквиру својих надлежности.

ПОЧЕТАК ПРОИЗВОДЊЕ

Ивана Мучибабић

Отворена немачка фабрика „ZF“ у Панчеву

„Пре мање од годину дана овде ничега није било, а данас је ту величанствена 
фабрика са најмодернијом технологијом. Све што је најсавременије налази се у 
ZF-у. Бићемо прва од земаља у региону која ће имати производњу душе мотора“, 

истакао је Александар Вучић

Панчево обнавља своју индустријску традицију и 
изградњом ове фабрике се враћа вера да овај град, након 

много година, може да постане један од најјачих 
индустријских центара са високим степеном 

запослености

Број запослених у фабрици 
тренутно износи 300, 

али у наредне две године 
ова компанија ће запослити 

још око 700 људи
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Љ убишу Јовановића из околине 
Ниша, по занимању машин-
ског инжењера, све до пре де-
сетак година воћарство није 

много интересовало. А онда га је мука 
натерала не само да се бави воћарством, 
већ и да то буде воће скоро непознато у 
нашим крајевима, за које је он утврдио 
да је пресудно допринело његовој ус-
пешној борби против рака дебелог црева. 
Убрзо после тога постао је власник расад-
ника и огледне плантаже, те почео да се 
бави производњом гоџи бобица, њихо-
вом прерадом и продајом сертификова-
ног садног материјала.

Фирму под називом „Гоџи - Љуба и 
синови“ регистровао је у марту 2013. го-
дине. У свему су га подржали супруга и 
синови, па сада у свом расаднику и на 
плантажи имају 11 варијетета гоџија, а 
једини у Европи имају црни гоџи (black 
goji berry), који се убраја у најлековитије 
и најпрофитабилније биљке данас. Раз-
говор за „Послове“ са Јовановићем смо 
водили у дане када је он био мислима 
у Шведској, где је отпутовао његов син 
како би са тамошњим партнерима про-
ширио посао са гоџи бобицама.

„У време када сам се сусрео са гоџи 
бобицама моји синови су завршавали 
гимназију. Пошто сам схватио да би то 
могао бити и бизнис којим би се цела 
породица могла бавити, почео сам да 
убеђујем Николу и Немању да је бављење 
лековитим биљкама свети посао, врло 
леп, па још ако на тај начин може лепо 
да се заради, да би требало да упишу 
адекватан факултет. Послушали су ме, 
завршили агрономију воћарства и све 
време ми помагали да подигнемо оглед-
ну плантажу са гоџијем и расадник. Није 
све ишло лако, било је ту и проблема и 
недоумица. Рецимо, са надлежним ми-
нистарством требало је решити како упи-
сати ‘туђу’ биљку, зато што се плод гоџија 
код нас не рачуна у воћне врсте, већ као 
биљка за алтернативно лечење. Испоста-
вило се, међутим, да је то и повољније за 
извоз плода. Нисам се задовољио тиме 
да производим само црвени гоџи, јер сам 
дружећи се са људима из Кине, са који-
ма сам био у контакту и који су ми дали 
сертификат и семе, одмах сазнао како су 
својства црног гоџија још јача, лекови-

тија, које све корисне нутријенте садржи... 
Ушао сам у посао у позним годинама, али 
ми није било тешко да учим, видео сам 
у томе шансу не само за моју породицу, 
моје синове, него и за бројне друге људе 
у Србији, незапослене пре свега, да крену 
са производњом гоџија. Улагања се врате 
већ у првој години и после тога се само 
зарађује и може лепо да се живи. Жеља 
ми је да се узгој црног гоџија рашири по 
Србији и спреман сам да помогнем у све-
му, од едукације будућих узгајивача до 
продаје садног материјала, саветовања 

како да се подигне плантажа”, каже Стоја-
новић, наглашавајући да се гоџи гаји ис-
кључиво кроз органску производњу, да је 
изузетно захвалан за узгој и врло профи-
табилна воћка.

У питању је жбунаста биљка која може 
да нарасте два до три метра у висину, а по-
требно је резидбом сваког пролећа обли-
ковати као кишобран. За узгој су најпогод-
нији осунчани терени, може се садити на 
готово свим типовима земљишта. Током 
летњих месеци гоџи има веће захтеве за 
водом, нарочито младе биљке, па их треба 

ГОЏИ БОБИЦЕ ЛЕЧЕ 
И ДОНОСЕ ДОБРУ ЗАРАДУ

Предузетничка прича

Многи људи нису никада чули за гоџи бобице, нити за њихово изузетно 
лековито дејство, док Љубиша Јовановић из околине Ниша већ седам година 
успешно узгаја ову древну кинеску биљку, а жели и да помогне другим људима 

да подигну плантаже и тако дођу до посла

     
СВЕТА БИЉКА

Гоџи бобице (Goji berry - Lycium barbarum) зову црвени дијамант, света биљка, вучије и 
срећне бобице. Потичу са Тибета, где се већ 6.000 година користе у традиционалној ме-
дицини због својих изузетних лековитих дејстава. Новија научна истраживања доказала 
су да гоџи бобице имају највише антиоксиданаса у односу на било које друго воће, а 
списак благотворног деловања ових бобица на људски организам је подугачак. Постоји 
неколико врста гоџи бобица, од жућкастих, наранџасто-црвених и бордо до црних, које 
су најцењеније и најтраженије код свих оних који знају за њихова својства. Бобице су 
богате есенцијалним амино-киселинама, садрже 500 пута више витамина Ц у односу 
на своју тежину од поморанџе. Такође су богате гвожђем, бакром, калцијумом и цинком, 
витамином А, а имају већи проценат бета-каротена од шаргарепе. У свом саставу ове 
бобице имају и германијум, који у комбинацији са полисахаридом зауставља генетске 
мутације које доводе до појаве најтежих болести. Гоџи бобице се користе за детоксика-
цију организма, регенерацију ткива, спречавају настанак вирусних и бактеријских ин-
фекција, штите јетру и бубреге, смирују нервозу, поспешују памћење, побољшавају цир-
кулацију, утичу на снижавање високог крвног притиска, холестерола и шећера у крви.
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редовно заливати. Одговара им наше кли-
матско подручје и успева на надморским 
висинама од 100 до 1.000 метара.

„Садња се врши од марта до новем-
бра. Размак између садница је један 
метар, а између редова два и по метра“, 
објашњава саговорник „Послова“. „Уко-
лико се сади плантажно потребни су 
стубови и жице, наводњавање ’кап по 
кап’, као и противградна мрежа која има 
вишеструку примену. Између редова се 
засеје бела дивља детелина која служи 
као травњак, ђубри земљиште азотом, 
корисна је за пчеле и нема фрезирања 
земљишта. Ђубрење и прихрана биљака 
врше се искључиво органским прегоре-
лим ђубривом“, додаје Стојановић.  

Гоџи цвета и рађа од јуна до новембра, 
плод је сочан и дугуљаст, сукцесивно зри, 
а бобице се беру ручно у мале посуде, да 
би се што мање оштетиле и како би биле 
спремне за испоруку у свежем стању.

„Београђани али и људи из других 
градова долазе директно код мене и ку-
пују бобице у свежем стању. Долазе и ку-
пују они који су болесни, људи који знају 
колико је гоџи користан, долазе и спор-

тисти“, напомиње Стојановић. Бобице се, 
иначе, могу чувати у замрзивачу или 
хладњачама дуже време. Ако се суше, 
онда се то чини на сунцу у танком слоју, 
као и у сушарама на температури од 40 
до 60 степени. 

Стојановић додаје да је црни гоџи 
нешто захтевнији и бере се уз помоћ пин-
цете заједно са петељком да не би дошло 
до истицања сока и оксидације. Биљка 
рађа већ у првој години садње, у другој 
даје килограм воћа по садници, а потом 
се сваке наредне године принос утрос-
тручује.

„Почели смо од нуле, а никакве под-
стицаје од државе нисмо имали, јер гоџи 
у Србији није признат као воћна врста, 
па воћари немају права на подстицаје 
за саднице“, каже Стојановић, који нијед-
ног тренутка није одустао од намере да 
узгаја древну кинеску биљку, а сада је у 
прилици да помогне и другима.

„Одлучио сам да изађем у сусрет уз-
гајивачима и омогућим им сву потребну 
едукацију, уговор око сарадње и откупа. 
Цена саднице је 20 евра, колика је от-
купна цена килограма овог воћа. Садни 

материјал дајемо по уговору, па воћари 
могу да плате само пет евра садницу, док 
остатак наплаћујемо кроз гарантован от-
куп. Управо сам у договору са двојицом 
заинтересованих људи из Шапца да про-
нађу још тројицу и да тих пет плантаже-
ра формирају прву задругу за органску 
производњу гоџија“, истиче Јовановић, 
који планира да изгради и фабрику за 
прераду и сушење гоџи бобица. Наме-
рава да осушене гоџи бобице, у праху, 
почне да пласира у продавницама здра-
ве хране, чиме би оне биле доступније 
већем броју потенцијалних конзумената. 

У вези са могућношћу да се што 
више људи почне бавити органском 
производњом гоџија, Јовановић каже да 
му је нуђено 800 хектара запуштеног 
земљишта на Радан планини, али да он 
не жели да буде власник тог земљишта 
већ би више волео да се појави 40-50 
породица из тог краја које би желеле да 
гаје гоџи, да им под повољним условима 
обезбеди саднице, гарантује откуп пло-
да, те да се они запосле, укључе и у пре-
раду плода, паковање, брендирање…

„Гарантујем да би убрзо имали новац 
који многи од њих у живот нису видели, а 
њихова деца не би морала да иду у свет“, 
истиче наш саговорник, прецизирајући 
да на једном хектару са 4.000 садница и 
откупом ценом од пет евра по килогра-
му зарада у трећој години износи 60.000 
евра. „Уложена средства се вишеструко 
враћају, а саднице практично саме себе 
отплате већ у првој години производње“, 
наглашава још једанпут Јовановић мо-
гућности за успешан бизнис када је у пи-
тању гајење и пласман гоџи бобица. 

Што се тиче посла у Шведској, Јова-
новић каже да су његове саднице (било 
са цветом, било са плодом) најбоље у 
Европи и да то управо жели да покаже 
у Шведској. Међутим, на почетку овог 
партнерства са Швеђанима, они су тра-
жили да гоџи пласирају најпре у свежем 
стању. Када се зна да је цена једног кило-
грама таквог гоџија у Европи и 500 евра, 
онда је та одлука разумљива. За те на-
мене већ у првом турнусу биће засађено 
30.000 садница црног гоџија и још једног 
варијетета. Славица Даниловић

     
КОЛАЧИ, СОКОВИ, ШЕЈКОВИ... 

   Гоџи бобице могу да се конзумирају у свежем и у сушеном стању. Дневна доза црвених 
бобица је до две шаке, односно 20 до 50 грама, док се црне бобице због своје снаге једу 
у мањој количини, од три до шест грама, односно од 10 до 15 бобица дневно. Како имају 
киселкасто-сладак укус, могу се додавати као зачин разним јелима или у колаче. Осим 
бобица лековито је и лишће, које се може спремити као прилог печеној свињетини или 
додати у салату - сазнали смо од Љубише, који поред два сина агронома има и трећег 
сина и снају Ивану којој је, како каже, отворио Смути шоп (Smoothie shop) у Нишу, у чијој 
понуди су сокови и шејкови. „Ту можете да наручите сок са којим хоћете саставом и про-
центом бобица”, каже Јовановић, не заборављајући да помене и своју супругу, која је 
иноватор у брању бобица са пинцетом и у преради и смишљању рецепата за производе 
од гоџија. Према Јовановићем речима, његова супруга направи и питу са гоџи бобица-
ма, али само понекад, с обзиром да је веома скупа, пошто у њу треба да се стави 700 
грама гоџија, а то је око 150 евра. 
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На Пољопривредном факултету у Земуну одржана је тродневна бесплатна обука из области пчеларства. Поред ове обуке, 
Секретаријат за привреду Београда у сарадњи са факултетом организује и дводневну обуку за органску производњу и воћарство.

„Надам се да ћемо нашу сарадњу у будућности подићи на виши ниво. Ово је пети пут заредом да организујемо бесплатне 
обуке за пчеларе и органску прозводњу, а први пут за воћарство. Обука има теоријски део, практични и тестирање, након чега ће 
крајем овог месеца сви који су завршили добити сертификате у Старом двору“, истакао је Милинко Величковић, градски секретар 

за привреду.
Према његовим речима, број места за ову 

обуку попуњен је у рекордном року, што и не 
треба да чуди, јер је пчеларство веома атрак-
тивна пољопривредна делатност којом се из го-
дине у годину бави све више младих људи. 

„Град Београд је препознао интересовање 
пољопривредника, па се и субвенције за пче-
ларство сваке године повећавају. Доделу под-
стицајних средстава у области пчеларства за-
почели смо 2015. године и тада су субвенције 
износиле свега два милиона динара. О великом 
интересовању пољопривредника данас сведочи 
и управо завршен јавни позив и број пријавље-
них пољопривредника за доделу подстицајних 
средстава за област пчеларства, за коју је из 
градске касе ове године опредељено 30 мили-
она динара, што је чак 10 милиона више него 
претходне године“, казао је Величковић. 

Проф. др Небојша Ралевић, декан Пољоприв-
редног факултeта, истакао је да ће факултет у 
континуитету подржавати овакве програме на 
којима ће полазници разменити контакте, иску-
ства и нешто ново научити.

Национална служба за запошљавање - Филијала Краљево има 
успешну сарадњу са турском компанијом „Еуротај“, која се огледа 
у одговарајућој селекцији лица за тражена радна места и финанси-
рању запошљавања програма обука за познатог послодавца. Траже-
ни профили у тој грани индустрије су шивачи, а на тржишту рада 
потребе послодаваца за шивачима често не могу бити у потпуности 
задовољене због недостатка кадрова. Филијала Краљево у оквиру 
својих мера и активности помаже послодавцима да превазиђу так-
ву ситуацију финансирањем обуке за познатог послодавца, тј. неке 
врсте преквалификације за оне који желе да се оспособе за рад у 
текстилној индустрији.

У Краљеву је 12. јуна започета обука за 120 незапослених, који 
ће се у турској компанији „Еуротај“ обучавати за посао оператера 
на машини. Почетку обуке присуствовала је и директорка Филијале 
Краљево НСЗ Снежана Прелић са сарадницима, која је том прили-
ком поздравила полазнике и пожелела им да успешно заврше обуку, 
као и да буду истрајни и да након завршетка заснују радни однос у 
компанији чиме ће дугорочно решити своја егзистенцијална питања.

Обука се финансира средствима НСЗ у износу од 10,8 милиона 
динара, а полазницима ће се исплаћивати месечна накнада у износу 
од 16.000 динара и трошкови превоза. Предвиђено је да обука траје 40 
радних дана, а уговором између послодавца и НСЗ дефинисан је пријем у радни однос полазника који успешно заврше обуку. Тако 
ће послодавац уз минималне трошкове обезбедити адекватну радну снагу, а 120 незапослених са евиденције Националне службе 
у Краљеву ће стећи нова знања и вештине и кроз уложени труд решити свој проблем незапослености.

Извор: смартколектив.орг

Владимир Раковић

БЕСПЛАТНА ОБУКА ЗА ПЧЕЛАРЕ

ОБУКА ЗА ПОЗНАТОГ ПОСЛОДАВЦА

Филијала Краљево НСЗ и турска компанија „Еуротај“ организују обуку 
за шиваче - оператере на машинама

Субвенције за пчеларство сваке године све веће



Бесплатна публикација о запошљавању 6301.08.201 19.06.2019. | Број 834 |   

Претходни петогодишњи програм финансирања и подрш-
ке женама предузетницама је завршен и почиње нови на За-
падном Балкану. Шведска, Италија и Луксембург обезбедили су 
додатних 3,8 милиона евра донаторских средстава за подрш-
ку предузетницама. Део тих средстава дониран је за још пет 
година имплементације програма „Жене у бизнису“ и намењен 
је за унапређење женског пословања и у Србији, кажу у Европ-
ској банци за обнову и развој (ЕБРД).

Женска предузећа у нашој земљи чине око 30 процената 
од укупног броја малих и средњих фирми, што је отприлике 
на нивоу Европске уније. Међутим, остати у послу и развијати 
бизнис често је немогућа мисија, без познавања савремених 
алата у области маркетинга и дугорочног пословног плани-
рања производње, као и без финансијске подршке.

„То је програм који ће бити на целом Западном Балкану 
и трајаће наредних пет година“, рекла је за Танјуг генерални 
директор у сектору Савети за мала предузећа - ЕБРД Бојана 
Вукосављевић.

Од 2012. године, када је први пут пројекат „Жене у бизни-
су“ почео у Србији, до данас је кроз Савете за мала предузећа 
ЕБРД-а директно подржано око 300 жена, њих 112 су оствари-
ле индивидуалну сарадњу са консултантима, а 200 је похађало 
обуке/тренинге, радионице и менторинг програм.

Реч је о интензивном петодневном програму учења, рада 
и дружења, намењеном студентима са циљем да закораче 
у стартап свет, стекну знања и вештине како да креирају 
идеје и уоче проблеме, формирају тим и упознају се са кораци-
ма у развоју једног успешног стартапа.

Камп ће бити одржан од 10. до 16. јула у Научно-технолош-
ком парку Београд. Организатори кажу да за учешће није по-
требно да студенти имају оформљен тим или пословну идеју, 
јер ће до ње ће доћи кроз динамичан рад на кампу. Програм 
обухвата интерактиван рад као увод у процес формирања 
пословних идеја коришћењем Lean startup методологије са ак-
центом на дефинисању проблема и решења, профила купаца, 
конкуренције и тржишта. Сваки полазник ће за време кампа 
бити део једног од 10 мултидисциплинарних тимова, што ће 
им помоћи да стекну вештине за формирање тимова и лидер-
ство.

Полазници кампа ће имати прилику и да се упознају са 
предузетницима, стартап оснивачима и менторима и из прве 
руке чују како изгледа стартап свет, а активни учесници до-
биће сертификат о успешно завршеној обуци.

Ово је трећи у низу студентски камп који реализује НТП 
Београд. Кроз претходна два прошло је око 120 студената, одр-
жано је више од 30 радионица и формиран 21 тим, а многи су 
наставили да развијају своју идеју.

Пријаве за летњи студентски камп отворене су до 28. јуна 
2019. године. Више информација на https://ntpark.rs/parkup/.

СТУДЕНТСКЕ ИНОВАЦИЈЕ
У Научно-технолошком парку Београд одржано је седмо 

национално студентско такмичење у креирању еко-инова-
тивних прехрамбених производа “Ecotrophelia Srbija 2019”. 
Учествовало је девет тимова студената са три универзи-
тета у Србији, у организацији Удружења прехрамбених тех-
нолога Србије. Победнички тим учествоваће на европском 
такмичењу „Ecotrophelia Europe“, које ће бити одржано 6. и 
7. октобра 2019. године у оквиру једног од највећих интерна-
ционалних сајмова хране - АНУГА у Келну.

Прво место освојио је тим CandyMoo са Пољопривредног 
факултета Универзитета у Београду, са производом „МоЦа-
Мела“ који представља слатки свежи сир пареног теста са 
додатком меда и меласе, специфичног изгледа и укуса. 

„Победници националног такмичења имају изванредну 
прилику да представе свој производ, тим, државу и пословне 
идеје на једном од водећих светских сајмова хране и сазнају 
да ли и колико њихове идеје, способности и вештине одгова-
рају потребама тржишта“, изјавио је проф. др Виктор Недо-
вић, председник Удружења прехрамбених технолога Србије, истичући и да су сви студенти охрабрени да размисле о сопственом 
бизнису, да покрену стартапове и искористе повољно окружење које им држава нуди у инфраструктурном (НТП Београд) и 
пројектном смислу (програми Фонда за иновациону делатност).

Такмичење је организовано уз подршку УСАИД Пројекта за конкурентну привреду Програма Уједињених нација за развој, 
УНДП-а и Научно-технолошког парка Београд, а под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
како би се подстакло предузетништво међу студентима и помогло да пласирају своје иновативне производе на домаћем и међу-
народном тржишту. Извор: нтпарк.рс

Извор: Пословно јутро Извор: нтпарк.рс

УНАПРЕЂЕЊЕ 
ЖЕНСКОГ 

ПОСЛОВАЊА

ОТВОРЕНЕ ПРИЈАВЕ ЗА 
ЛЕТЊИ СТУДЕНТСКИ 
КАМП PARKUP! 2019

Одржано такмичење за најиновативнији прехрамбрени производ

Предузетницама Западног Балкана 
донација 3,8 милиона евра



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


