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УВОДНИК

РЕГИСТАР СЕЗОНСКИХ РАДНИКА

Никада се није толико говорило о сезонским пословима и сезон-
ским радницима као ове године, а посебно овог лета. Главни разлог 
томе налази се у све већој потреби за њиховим ангажовањем, али и због 
законске регулативе која се примењује од почетка године. У питању је 
Закон о поједностављеном радном ангажовању на сезонским послови-
ма у одређеним делатностима, којим су дефинисани послови на којима 
се ангажује сезонски радник у сектору пољопривреде, шумарства и ри-
барства. Већ су приметни и први позитивни резултати примене новог 
закона, а очекује се да би слична решења могла у наредном периоду 
да се примене и на сезонске послове у грађевинарству, туризму, угос-
титељству и кућне послове. Истовремено је врло важно што ће Нацио-
нална служба за запошљавање убудуће водити регистар сезонских рад-
ника, захваљујући којем ће се знати какве вештине и знања поседују 
потенцијални кандидати за запослење. 

Због сезонских послова, али и у потрази за послом уопште, грађа-
ни Србије већ одлазе у земље у окружењу (Хрватска, Црна Гора, Сло-
венија...), али и у друге, пре свега западноевропске земље. Једна од 
привлачнијих земаља је Немачка, па су у том смислу веома значајне 
најаве да ће та земља од почетка наредне године изједначити услове 
за запошљавање радника који долазе из земаља изван Европске уније. 
Како је изјавио директор Националне службе за запошљавање Зоран 
Мартиновић, са применом новог немачког закона, биће олакшан одла-
зак и запошљавање, те се може очекивати већи број заинтересованих. 
Мартиновић је за РТС рекао да НСЗ сарађује са Немачком агенцијом за 
запошљавање у неким другим областима, али да ће се тек видети да ли 
ће они тражити сарадњу и око примене новог закона о запошљавању 
или ће радити једнострано, с обзиром да ће ценити и врсту квалифика-
ција и изједначност тих квалификација са њиховим стандардима и ус-
лове под којима ће наши држављани улазити у Немачку, стицати радне 
дозволе и радити.

Када се јави потреба за ангажовањем нових запослених, сарадња 
са Националном службом за запошљавање је сасвим логичан корак. 
Ово тврди Александра Станковић, млада директорка хотела „Албо“ у 
Бору. Она напомиње и да је на путу достизања пословних циљева нај-
важнији избор квалитетног и доброг кадра. У овом броју пишемо и о 
успешном спровођењу јавних радова у филијалама НСЗ Нови Пазар и 
Кикинда, реализацији мера активне политике запошљавања у Прије-
пољу, као и додели одлука корисницима програма самозапошљавања у 
Сврљигу. С тим у вези илустративан је пример Бојана Кесића из Зрења-
нина, који је пре три године отворио пивницу уз стручну и финансијску 
подршку програма НСЗ за самозапошљавање.

А о томе како се у Србији може успешно пословати, пре свега када 
се има добра идеја, пишемо и у редовној рубрици „Предузетничка при-
ча“. Овога пута представљамо прехрамбеног технолога Милана Миле-
тића, који у Лаћиследу код Александровца води породично пољоприв-
редно газдинство, које производи печени сир са сланином и пршутом на 
начин досад непознат у прехрамбеној индустрији код нас, а и у Европи.
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На помен града Бора прве асоција-
ције обично буду да је то мали рударски 
и загађен град, међутим, због природних 
лепота у околини Бора, као и многих зна-
менитости, овај град је одувек привла-
чио велики број туриста. Отварањем 
хотела „Албо“ у самом центру 2009. го-
дине, туристичка понуда је значајно до-
била на квалитету. Иако хотел пружа 
одличне услове за одмор и релаксацију, од 
самог почетка се на тржишту претеж-
но позиционирао као пословни хотел. 
О приоритетима и изазовима посло-
вања и сарадњи са НСЗ, разговарали смо 
са младом директорком Александром 
Станковић. 

Упознајући нас са околностима које 
су довеле до тога да буде ангажована на 
пословима менаџера хотела, Александра 
се присећа да није раније размишља-
ла о томе да ли ће њена каријера ићи у 
правцу угоститељства. Међутим, када 
је њена породица одлучила да успешно 
развијен породични посао прошири и 
ван оквира основне делатности, која је 
подразумевала производњу столарије, 
одлука се сама наметнула.

„Коцкице су се тако сложиле да сам 
на крају завршила ту где јесам и што је 
најважније, уживам у свом послу“, са 
ентузијазмом наглашава Александра и 
додаје: „Након девет година проведених 
у овом послу имам утисак да ниједан 
други посао не бих мењала за овај. Драж 
је у томе што радите и организујете лепе 
ствари које другим људима пружају 
ужитак“.

Када је реч о изазовима са којима се 
у послу сусреће, наша саговорница од 
њих не зазире, већ каже да су управо они 
мотивација за напредак. „Највећи иза-

зови овог посла су све већа очекивања 
гостију и наша стална тежња да их испу-
нимо. Када се то деси, знамо да смо посао 
обавили како треба, јер наш главни циљ 
и јесте задовољан гост, који ће нас даље 
препоручити или се поново вратити“, 
објашњава Александра. 

Она истиче да је на том путу дости-
зања пословних циљева најважнији из-
бор квалитетног и доброг кадра. „Осим 
задовољних клијената, подједнако је ва-
жно да су и наши запослени задовољни, 
па тежимо њиховој сталној едукацији и 
стицању нових знања из области угости-
тељства. Разне обуке, семинари, сајмови 
и слично су видови едукације које нај-
чешће примењујемо у пословању“, исти-
че наша саговорница и додаје да се труде 
да запослене задрже и мотивишу на раз-
не начине, како би што више допринели 
успешном пословању.

Александра сматра да је сарадња 
са Националном службом за запошља-

вање сасвим логичан корак када се јави 
потреба за ангажовањем нових запосле-
них, пре свега захваљујући највећој бази 
контаката и лица коју НСЗ поседује, као и 
доступности свих осталих информација 
које је потребно имати у виду приликом 
ангажовања нових кадрова. Из наведе-
них разлога, представници хотела „Албо“ 
су редовни учесници на промоцијама 
актуелних активних мера запошљавања 
послодавцима које Филијала Бор сваке 
године организује. 

Сарадњу са Националном службом 
за запошљавање започела је породица 
наше саговорнице још пре петнестак го-
дина и та пракса је успешно настављена 
до данас. Током тог периода користили 
су разноврсне програме и мере, а по-
следњих неколико година највише су 
усмерени на меру стицања практичних 
знања, субвенције за запошљавање теже 
запошљивих категорија и стручну прак-
су. 

„Стручну праксу већ годинама корис-
тимо и сматрам да је то један од најефи-
каснијих програма који омогућава НСЗ“, 
каже Александра, истичући веома добру 
сарадњу са Филијалом Бор НСЗ. Она на-
глашава да НСЗ има значајну улогу у 
пружању информација о потенцијалним 
кандидатима, иако је свесна да нема 
увек гаранција да ће се лица уклопити 
у складу са очекивањима. Као посебно 
значајне истиче и савете о усклађености 
доступних програма и мера са каракте-
ристикама потенцијалних кандидата. 
„Планирамо да наставимо сарадњу, јер 
ћемо свакако имати потребе за новим 
лицима, али и да користимо друге про-
граме“, закључује наша саговорница.

Бранкица Михајловић Илић

КВАЛИТЕТАН КАДАР  
НАЈВАЖНИЈИ РЕСУРС СВАКОГ 

УСПЕШНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Сарадња НСЗ са послодавцима
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У овој години почео је да се при-
мењује Закон о поједностављеном 
радном ангажовању на сезонским 
пословима у одређеним делатнос-

тима, који је Скупштина Србије усвоји-
ла прошле године. Почетна очекивања 
су била да ће Закон да обезбеди бољи 
положај сезонских радника и поједнос-
тави начин њиховог пријављивања у 
пољопривреди путем електронске плат-
форме. Законом су дефинисани послови 
на којима се ангажује сезонски радник 
у сектору пољопривреде, шумарства и 
рибарства, а који су сезонског карактера. 
Према овом закону, послодавац може да 
ангажује сезонског радника највише 180 
дана у току календарске године, а да за 
то време радник остварује право на пен-
зијско и инвалидско осигурање, као и 
здравствено осигурање само за случај 
повреде на раду и професионалне боле-
сти. Новчана накнада за рад сезонском 
раднику обрачунава се и исплаћује по 
радном часу, најмање у износу мини-
малне цене рада.

Овим законом је предвиђено и да се 
за време обављања сезонских послова 
радник не брише из евиденције неза-
послених, нити му се обуставља исплата 
новчане накнаде Националне службе за 
запошљавање коју је остварио за време 
привремене незапослености. 

Наравно, нико није очекивао да овај 
закон већ у првој години у потпуности 
заживи, али сасвим је сигурно да ће 
већ за две-три године бити унето више 
реда у овој области, као и да поједнос-
тављено радно ангажовања на сезон-
ским пословима неће бити уређено само 
у пољопривреди, већ и у неким другим 
делатностима. Како сазнајемо, из Ми-
нистарства трговине, туризма и теле-
комуникација су најавили да би, после 
регулисања питања сезонских радника 
у пољопривреди, угоститељство требало 
да буде прва наредна делатност у којој ће 
то бити учињено.

Када је у питању примена прошле го-
дине усвојеног Закона о поједноставље-

ном радном ангажовању на сезонским 
пословима у одређеним делатностима, 
из НАЛЕД-а (који је од почетка укључен 
у израду и примену закона) саопштено 

је да је већ знатно смањена администра-
ција за ангажовање сезонских радника 
у пољопривреди у односу на претходни 
систем, када су сезонски радници били 

СВИ СЕЗОНЦИ У ЈЕДНОМ 
РЕГИСТРУ

ТЕМА БРОЈА    Сезонски послови

     
НА ЊИВАМА НАЈВИШЕ ЉУДИ У ГОДИНАМА

   Из више крајева Војводине овог лета стизале су вести како се сезонски радници све 
теже проналазе, а пракса показује и да послове у пољопривреди најчешће раде људи у 
годинама. Тако су се у време бербе кајсија на ове проблеме жалили у Пољопривредној 
стручној служби у Зрењанину која има свој воћњак. „Онај ко има доброг радника и ко 
упошљава сезонску радну снагу, гледа да те раднике држи што дуже може, добро их 
плаћа и не да никоме. Онда остаје мање квалитетна радна снага, али не можемо ни то 
да узмемо за зло, јер за ту дневницу коју добију не можемо ни да очекујемо да ови људи 
претерано раде. Са тим се Србија суочава десетак година уназад, јер се наднице крећу 
од 200 до 300 динара по сату“, изјавио је Милинко Синђић из Пољопривредне стручне 
службе Зрењанин.
   Поједина пољопривредна газдинства износила су много драстичније случајева, од тога 
да берачи не дођу, па до тога да од њих имају веће штете него користи. „Ове године ми је 
највећи проблем био да скупим раднике. Када смо кренули да их окупљамо пријавило се 
за рад њих петнаесторо. Међутим, првог дана бербе дошао је само један радник и тада 
смо убрали само четири канте вишње. Зашто нису дошли на посао, не знам. Због тога 
сам био принуђен да пронађем груповођу који је довео људе. А тада мораш да платиш и 
гориво за превоз радника и дуплу дневницу за груповођу“, изнео је своје искуство Милош 
Клаћ, који претпоставља да је доста потенцијалних берача отишло у иностранство. „Овде 
су остали само они који траже посао, али моле бога да га не нађу. То су радници који 
’хватају кривину’ и праве штету у воћњаку“, каже он. Извор: ilovezrenjanin.com

Национална служба за запошљавање убудуће ће водити регистар сезонских 
радника, захваљујући којем ће се знати какве вештине и знања поседују 

потенцијални кандидати за запослење. Радно ангажовање сезонских радника 
је све присутније у бројним делатностима, а законско регулисање тог 

упошљавања које се од ове године примењује у пољопривреди, ускоро би могло да 
се прошири и на грађевину, туризам и угоститељство и кућне послове
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ангажовани по уговору о привременим 
и повременим пословима, јер, како кажу, 
више нема уговора на папиру и постоји 
фиксни износ пореза који се плаћа по 
дану. Више од 95 одсто сезонски запосле-
них радника у пољопривреди је 2017. го-
дине било потпуно непријављено и није 
имало никакав формални статус у свом 
раду, а оно што се показало као сјајно, 
тврде у Наледу, јесте да је данас пет пута 
више пријављених људи у сезонским 
пословима.

Бољитак за сезонце и
послодавце

У вези са применом Закона о појед-
ностављеном радном ангажовању на 
сезонским пословима у одређеним де-
латностима, НАЛЕД је саопштио да ће 
Национална служба за запошљавање 
убудуће водити регистар сезонских 
радника, захваљујући којем ће се знати 
какве вештине и знања поседују потен-
цијални кандидати за запослење. То ће, 
како откривају у НАЛЕД-у, олакшати 
пословање не само послодавцима, који 
ће унапред моћи да знају којег сезонског 
радника ће ангажовати и за коју врсту 
послова, него ће донети бољитак и сезон-
цима, јер ће у складу са својим знањем 
и способностима на такав начин лакше 
моћи да проналазе посао. Иначе, тражи-
оци запослења пријављени на евиден-
цију НСЗ већ сада могу да се изјасне да 
ли су заинтересовани за обављање сезон-
ских послова, како би приликом захтева 
послодаваца НСЗ била у могућности да 
уради селекцију, посредује и одговори на 
њихове захтеве за обезбеђивање радни-
ка. Уз то, зарад боље регистрације оних 
који желе или су били ангажовани на се-
зонским пословима, у постојећи шифар-
ник посебних знања и вештина у НСЗ су 
већ унели нових 18 шифара за сезонске 
послове.

У Србији за сада функционише елек-
тронски систем за пријаву сезонских 
радника у пољопривреди кроз онлајн 
платформу за поједностављену регис-

трацију радника: www.sezonskiradnici.
gov.rs. Примена Закона о поједноставље-
ном радном ангажовању на сезонским 
пословима у одређеним делатностима 
почела је пре седам месеци, а како исти-
чу у НАЛЕД-у, који је са Владом Србије 

и уз подршку Немачке развојне агенције 
још 2017. покренуо реформу система рад-
ног ангажовања сезонаца у пољоприв-
реди, предности увођења е-система су 
бројне.

Као што смо већ делимично напоме-
нули, радници сада имају сигурну нак-

наду, пензијско и осигурање у случају 
повреде на раду и правну сигурност, 
иако не постоји писани уговор, јер је 
сама регистрација на порталу довољан 
доказ (могу да траже и писану потврду 
послодавца). Привреда има ниже адми-
нистративне и финансијске трошкове, 
подсећају у НАЛЕД-у, а држава је добила 
уређен систем, бољу ефикасност контро-
ле и наплате, нижу сиву економију, веће 
запошљавање и пореске приходе.

„Средином августа било је регис-
тровано 18.318 сезонских радника и 
230 послодаваца, од којих су 66 фи-
зичка лица. Држава је досад приходо-
вала 31.409.904 динара на име пореза 
и 87.946.946 динара за доприносе“, на-
брајају у НАЛЕД-у. „Можда је, ипак, још 
важније што су сезонски радници на овај 
начин, пријављивањем и остваривањем 
својих права, стекли и некакву сигурност 
и могућност да имају осигурање као и 
сваки други запослени данас у Србији, 
на тај начин могу и оствариваће своја ос-
новна права“, поручују из НАЛЕД-а.

Чистачице и дадиље у 
легалним токовима

Поставља се питање шта би могло да 
се унапреди на овом пољу рада и у којим 
још областима, односно делатностима би 
могла да се прошири могућност ангажо-
вања сезонских радника по новом систе-
му. „Модел пријаве сезонских радника 
могао би додатно да смањи неформалну 
запосленост у Србији, а то је нарочито 
могуће постићи у бројним делатности-
ма, где постоје послови сезонског или 
привременог карактера и где је потреб-
но релаксирати бирократију која прати 
пријаву и одјаву радника. То су, пре све-
га, области грађевине, туризма и угости-
тељства, као и кућни послови“, истичу у 
НАЛЕД-у и додају да је Акционим пла-
ном за сузбијање сиве економије 2019/20. 
планирано проширење обухвата Закона 
о поједностављеном радном ангажовању 
на сезонским пословима у одређеним де-
латностима и на друге послове.

У овом документу пише да је циљ да 
се, рецимо, поједноставе послови кућ-
ног помоћног особља који су ограниче-
ног трајања од неколико дана месечно 
(чишћење по кућама, дадиље и слично). 
Идеја је и да се ти послови уведу у ле-
галне токове, али и да се упрости уплата 
пореза и доприноса, као и начин ангажо-

     
ЦРНА ГОРА: НАЈВИШЕ СЕЗОНАЦА ИЗ СРБИЈЕ И БИХ

  У Црној Гори је од почетка године до средине августа издато укупно 19,5 хиљада доз-
вола за привремени боравак и рад странаца, од чега 3,6 хиљада по основу сезонског 
запошљавања, саопштено је из Министарства унутрашњих послова (МУП) те земље. 
Највећи број сезонских радника дошао је из Србије - 2.430, затим из Босне и Херцеговине 
329, Македоније 190, Албаније 101. Највећи број њих је посао проналазио у хотелима и 
ресторанима. Како је изјавио Јован Костић, начелник у Одсеку за статистику Завода за 
запошљавање (ЗЗЗ), највише дозвола за сезонско запошљавање странаца је издато у 
оквиру делатности услуге смештаја и исхране - 76,66 одсто, затим у осталим услужним 
делатностима - 11,27 одсто и пољопривреди, шумарству и рибарству - 3,2 одсто. Још 
прецизније, међу сезонским радницима највише је било чистача и помоћног особља у 
домаћинству и хотелима - 2.950, затим извођача грађевинских радова - 2.579, помоћника 
у припреми хране - 1.815, али и конобара и бармена - 564, као и кувара - 238.
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вања кућног помоћног особља, уз обез-
беђивање права ангажованих у складу 
са међународним стандардима, пише у 
Акционом плану за сузбијање сиве еко-
номије, уз податак да ће се у току наред-
не године радити и анализе, које би по-
казале колико је и у којим делатностима 
запослено људи „на црно“ и где има прос-
тора да се уведе систем пријављивања 
сезонских радника. 

Џепарац и искуство
Сезонски послови су у светском тр-

жишном систему присутни одавно, а све 
је више оних који их из године у годину 
траже и нуде. Овакви послови обично 
су опредељење младих - виде их као 
сјајан начин да искористе слободно вре-
ме (нарочито распусте и периоде између 
испитних рокова) тако што ће зарадити 
џепарац, а истовремено стећи искуство, 
које ће им пуно значити у будућности. 
Мада се обично везују за летњу сезону, 
сезонски послови се могу добити и у 
другим деловима године и практично су 
увек доступни. Многи сезонци би радије 
да оду у иностранство како би обављали 
ове послове, али и даље је више оних који 

се одлучују да потраже сезонски посао у 
Србији и земљама у окружењу, пре свега 
у Црној Гори и Хрватској. 

Сезонци из Србије одлазе на јадран-
ску обалу углавном због угоститељских 
послова. Тражени су: конобари, шанкери, 
бармени, собарице, особље у кухињама, 
особе које врше послове чишћења, итд. 
Национална служба за запошљавање је 
у 2018. години, у складу са одредбама 
Закона о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености, спровела више 
поступака посредовања за запошља-
вање држављана Републике Србије за 
рад у иностранству, по захтеву тамо-
шњих послодаваца. На тај начин су се 
у иностранству запослила 93 лица, од 
чега 19 на помоћним пословима у ту-
ризму сезонског карактера у Републици 
Хрватској. Знатно више грађана Србије 
за сезонске послове се директно јавља и 
конкурише код послодаваца у Хрватској 
и Црној Гори како би добили те послове. 
Њихови послодаваци морају да добију 
одобрење од општинских власти како 
би могли да их ангажују, с тим да рад-
на места спадају у она за које су утврђе-
не квоте страних радника. Хрватска је у 
2019. дозволила обнову 15.000 дозвола 

за странце (за оне који су већ радили у 
тој земљи), али су дате и нове квоте за 
новозапослене, највише у грађевинар-
ству (17.800) и туризму и угоститељству 
(10.600 дозвола), Мада има различитих 
искустава, српски сезонци у Хрватској у 
туризму и угоститељству, уз обезбеђе-
ну храну и смештај, зарађују од 400-500 
(собарице, продавци сладоледа) до 1.400-
1.500 евра (кувари и пица мајстори). 

Сезонце ангажују и хотелско-угос-
титељске фирме у Србији, посебно то-
ком пролећних и летњих месеци. За ове 
послове углавном није потребно прет-
ходно искуство, а зарада је сасвим добра 
и коректна, посебно ако се ту урачуна и 
“бакшиш”. Послови у угоститељству нај-
чешће се раде у сменама, а посебно су 
популарни у већим градовима, највише 
Београду, Новом Саду и Нишу, који имају 
репутацију туристички популарних, али 
и живахних градова, са бурним ноћним 
(а и дневним) животом.

Међу популарнијим, односно тра-
женијим сезонским пословима су и фи-
зички - од рада на зеленим површинама, 

физикалисања на грађевинама, преко 
селидби и молераја, па све до рада у 
магацинима, односно складиштима на 
утовару, истовару, слагању робе. Пону-
да и тражња за физичким пословима не 
јењава, а они су у поређењу са другим 
сезонским пословима и боље плаћени, 
јер су и тежи и захтевнији. Ови послови 
углавном функционишу на принципу 
дневнице, односно јасно договорених 
радних сати на дневном нивоу.

Сезонски послови су врло популарни, 
а дефинитивно и добри за све који немају 
могућности или прилике да нађу стални 
посао. Посебно се препоручују младима, 
јер се на овај начин стиче огромно иску-
ство и радна навика, упознају нови људи, 
а и зарађује џепарац. Понекад и више од 
тога.

Приредила: С.Даниловић
Извори: НАЛЕД, политика.рс, 

путујсигурно.рс 

     
БЕОГРАД: ДНЕВНИЦЕ И ДО 2.500 ДИНАРА

   И у главном граду овог лета могао се зарадити новац за школарину, летовање, џепарац 
или нешто друго, преко различитих сезонских послова. Дневнице се крећу и до 2.500 дина-
ра, а најтраженији су били конобари и шанкери. Млади у Београду углавном траже пут до 
зараде преко омладинских задруга, које нуде велики број послова из различитих области 
за све оне између 16 и 30 година.
   „Средњошколци, студенти и незапослени током лета могу да раде на паковању и декла-
рисању робе, на дељењу флајера, административним пословима, у бутику, али и промо-
ције и хостинг. Најпотребније је особље за рад у кафићима“, објашњава Милена Стефано-
вић, заменица директора Омладинске задруге „Трагач“. Она каже да се овој омладинској 
задрузи  углавном јављају млади између 16 и 24 године, док је током лета повећан број 
средњошколаца који желе да зараде за џепарац. „Посао промоције је најплаћенији, јер 
на њему можете зарадити од 200 до 400 динара по сату, док је минимална накнада за 
хостинг 2.000 динара“, објашњава Стефановићева. За сајт „24сата“ у Омладинској задрузи  
„Вредница“ рекли су да се због отварања башти многих кафића током летње сезоне нај-
више траже конобари и шанкери, а дневне зараде се крећу од 1.000 до 2.500 динара. Како 
смо сазнали, зараду од 2.500 динара (често и већу) могу пре свих да имају младићи који 
прихватају теже физичке псолове, као што је утовар или истовар робе.
   Сезонски послови попут бербе воћа нису популарни у нашој престоници, сагласни су у 
омладинским задругама. „Ранијих година било је потражње радника за бербу воћа на 
територији Београда, док сада то није случај. Када су се пријављивали за такве послове, 
млади углавном нису били свесни тежине посла и услова рада, па су брзо одустајали“, 
рекла је за Блиц.рс Бреда Милић из ОЗ „Булевар“. Она је додала да тренутно у њиховом 
регистру чак и нема понуда за такве послове, јер су и послодавци увидели да је радника 
за бербу вероватно боље запослити путем препоруке. 

Извор: 24сата.рс



Бесплатна публикација о запошљавању 701.08.201 04.09.2019. | Број 845 |   

Последњих дана много се говори о томе да ће Немачка 
изједначити услове за запошљавање радника који до-
лазе из земаља изван Европске уније. Први пут се уво-
ди јединствени појам стручњака, односно квалифико-

ваног радника. Директор Националне службе за запошљавање 
Зоран Мартиновић изјавио је за РТС да ће новим законом бити 
олакшан одлазак и запошљавање у Немачкој, те да се може 
очекивати већи број заинтересованих. Најавио је да ће 1. сеп-
тембра ступити на снагу и споразум са Словенијом.

Гостујући у Јутарњем програму РТС-а, Мартиновић је ис-
такао да ће почетком следеће године почети примена новог 
закона о запошљавању у Немачкој, али да се за сада не може 
тачно рећи како ће немачка страна ценити равноправност ква-
лификација у складу са стандардима који важе у тој земљи.

„Са Немачком агенцијом за запошљавање сарађујемо у не-
ким другим областима, а до сада у погледу овог закона нисмо 
имали сарадњу. Видећемо да ли ће они очекивати сарадњу са 
нама или ће радити једнострано, с обзиром да ће ценити и вр-
сту квалификација и изједначеност тих квалификација са њи-
ховим стандардима и услове под којима ће наши држављани 
улазити у Немачку, стицати радне дозволе и радити“, рекао 
је Мартиновић и изразио уверење да ће новим законом бити 
олакшани одлазак и запошљавање у Немачкој и да се може 
очекивати већи број заинтересованих.

„Према том закону, грађанин може да се усели како би ра-
дио или тражио прикладан посао, није у обавези да, као у поје-
диним земљама, првенствено има посао да би добио дозволу за 
боравак“, навео је Мартиновић.

Медицинско особље, возачи и радници у пољопривреди 
најтраженији

На питање који су послови најтраженији и најзанимљивији 
за наше људе, Мартиновић каже да је са Немачком најинтен-
зивнија сарадња у области медицинске делатности.

„Медицинско особље одлази под јасним условима и не у 
тако алармантном броју да бисмо рекли да то може угрозити 
наш здравствени систем“, истакао је Мартиновић и навео да на 
евиденцији нерзапослених у Србији увек има 6.000-7.000 меди-
цинских сестара и техничара, док годишње Национална служ-
ба запосли између 400 и 500 лица кроз сарадњу са Немачком.

„Немци су нам тражили и возаче, као и сезонске радни-
ке у пољопривреди. Имали смо иницијативу са њихове стра-
не да правно уредимо и сезонско запошљавање радника у 
пољопривреди, међутим, нисмо се договорили. Понуђени су 
услови које наша страна није могла да прихвати – није био де-
финисан начин уплате пензијског стажа, јер у тој области у Не-
мачкој не постоји обавеза послодавца да то уплаћује“, рекао је 
директор НСЗ и додао да то не значи да наши држављани неће 
одлазити и без тог споразума и да неће налазити неке друге 
начине комуникације и канале преко којих ће налазити свог 
послодавца у Немачкој.

Када су возачи у питању, постојала је тражња и сарадња са 
Немачком, али није велики број њих отишао преко Националне 
службе за запошљавање. 

За медицинске сестре и техничаре који желе да раде у Не-
мачкој обавезан је најмање Б1 ниво знања језика, али многи га 
не поседују. „Један пројекат у оквиру наше сарадње подразу-
мева и учење језика, тако да је одређеном броју лица омогуће-
но да се брзо обуче и припреме за посао у Немачкој“, рекао је 
Мартиновић.

Са друге стране, за следећу годину је најављено значајно 
повећање плата за медицинске сестре, што би требало да при-
вуче велики број људи да остану у Србији.

„Много је лакше радити у својој земљи, него отићи негде у 
иностранство, у неизвесност. Многи одлазе, па се враћају. Пре-
ма расположивим подацима, људи не остају тамо трајно, него 
два, три, пет месеци, па се враћају у своју земљу економски ос-
нажени и са неким новим знањима, која користе у нашем сис-
тему“, тврди Мартиновић и упозорава да многи грађани олако 
прихватају примамљиве позиве за рад у иностранству.

„Људи лако одлазе, али се и лако разочарају. У Словачкој 
смо, на пример, имали озбиљне проблеме са великим бројем 
грађана који су одлазили на такав начин“, додао је Мартино-
вић.

Пре одласка неопходна добра информисаност
Пре одласка грађани треба да се детаљно информишу, а у 

филијалама Националне службе за запошљавање могу да до-
бију информације у вези са условима рада у свакој земљи, о 
уласку, стицању радних и боравишних дозвола, висини плате 
и другим прописима.

„Национална служба за запошљавање сарађује са страним 
послодавцима, као и са домаћим, али оно на чему инсистирамо 
и због чега често нисмо пожељан партнер послодавцима, јесте 
да се уговор о раду закључи пре одласка, и то уз присуство 
Националне службе за запошљавање“, нагласио је Мартиновић 
и објаснио да Национална служба увек може да провери посло-
давца.

„У великом броју случајева можемо да пружимо инфор-
мације да ли је тај пут добар и избор адекватан, а наравно на 
лицима је да процене да ли ће уважити наше сугестије. Чиње-
ница је да много већи број особа у иностранство одлази по-
средством других канала, него уз помоћ Националне службе“, 
рекао је Мартиновић и додао да они који су одлазили преко 
Националне службе нису имали негативна искуства.

Осим са Немачком, са којом наша земља интензивно са-
рађује, потписан је споразум и са Словенијом.

„Од 1. септембра ће тај споразум ступити на снагу. Оче-
кујемо заиста интензивну сарадњу, зато што око 10.000 наших 
држављана годишње тамо добије радну дозволу“, рекао је Мар-
тиновић.

МНОГО ЈЕ ЛАКШЕ РАДИТИ У 
СВОЈОЈ ЗЕМЉИ

Директор Мартиновић о запошљавању у иностранству

Катарина Јовичин
Извор: РТС



У оквиру спровођења Локалног акционог плана запошља-
вања Чачка за 2019. годину, у просторијама Градске библиотеке 
градоначелник Милун Тодоровић уручио је послодавцима одлу-
ке о додели субвенције за запошљавање на новоотвореним рад-
ним местима и незапосленим лицима одлуке о додели субвен-
ције за самозапошљавање. 

„Чачанска локална самоуправа је и ове године из свог буџе-
та издвојила 40 милиона динара за реализацију неколико про-
грама запошљавања“, рекао је Тодоровић и додао: „У току је ре-
ализација пројеката јавних радова, као и програми намењени 
младима, стручна пракса. Познато је да развој привреде под-
разумева и повећање броја предузећа и предузетничких радњи 
и у ту сврху смо за самозапошљавање наших суграђана издвоји-
ли 8 милиона динара, што уз суфинансирање ове мере од стране 
државе у износу од 6,5 милиона представља значајну помоћ и 
подстицај за даље унапређење и развој наших привредних ак-
тивности“.

Корисници субвенције за самозапошљавање намеравају да покрену посао у различитим делатностима: машинска обрада 
метала, уређивање зелених површина, дечје играонице, осликавање предмета и одеће, производња папирне галантерије, про-
изводња опреме за осветљење, производња сладоледа, пецива и колача, рачунарско програмирање, консултантске услуге и др.

„Донета је 71 одлука за самозапошљавање. Средства у износу од 200.000 динара добиће 61 лице, 9 лица из категорије виш-
кова запослених добиће по 220.000 динара, док ће једна особа са инвалидитетом добити субвенцију у износу од 240.000 динара“, 
истакао је Саша Обрадовић, в.д. директор Филијале Чачак НСЗ. 

За субвенционисано запошљавање теже запошљивих категорија незапослених лица издвојено је око 11 милиона динара. За 
овај програм сваке године влада велико интересовање. Град је овог пута помогао у запошљавању 46 лица из следећих катего-
рија: лица којима је одлуком надлежног суда поверено самостално вршење родитељског права (2), особе са инвалидитетом (9), 
лица до 30 година старости (17), лица преко 50 година старости (17) и 1 лице из категорије супружник из породице у којој су оба 
супружника незапослена. Укупно 42 послодавца металопрерађивачке, прехрамбене, трговинске, занатске и других услужних 
делатности добиће по 300.000 хиљада за запошљавање лица из прве две категорије, односно по 220.000 динара за запошљавање 
лица из осталих категорија.

НОВЕ АКТИВНОСТИ ЗА ПОБОЉШАЊЕ
ПРИВРЕДНОГ АМБИЈЕНТА

ЛАПЗ Чачак 2019

Ана Дојчиловић
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Незапослена лица су и ове године 
показала велико интересовање за укљу-
чивање у програме јавних радова, који 
се успешно реализују у Новом Пазару 
и Тутину. Као и претходних година, при 
ангажовању радника предност је дата 
нискоквалификованим и дугорочно не-
запосленим лицима. Јавни радови трају 
4 месеца, а лица су ангажована на при-
времено-повременим пословима. Ове го-
дине у Филијали Нови Пазар НСЗ укупно 
је ангажовано 161 лице код 16 послода-
ваца, од тога 16 особа са инвалидитетом.

Директор новопазарске филијале 
НСЗ Фахрудин Ђекић са сарадницима 
је обишао два извођача јавних радова, 
Општу болницу Нови Пазар и Спорт-
ско-сајамску установу „Пендик“. Код 
ових послодаваца укупно је ангажовано 
27 лица.

„Сва лица која су ангажована финан-
сијски су подржана од стране Национал-
не службе са 22.000 динара месечно. На 
овај начин ми помажемо свим извођачи-
ма радова да задовоље и допуне своје ка-
дровске капацитете, али и мотивишемо 
раднике да буду активнији на тржишту 
рада и заснују радни однос код посло-
даваца на територији града“, рекао је 
Ђекић.

Извођачи радова изражавају задо-
вољство одличном сарадњом са филија-
лом НСЗ. Директор Опште болнице др 
Мехо Махмутовић истиче да су поред 
стално запослених радника, нових 18 
људи и те како допринели да се уреди 
круг Опште болнице, који је сада чистији 
и видно уређенији, па се нада да ће се на-
ставити сарадња у реализацији оваквих 
пројеката. „Можете да видите колико је 
чистији круг око болнице, уређенији, што 
показује колико за нас овакве акције зна-
че“, каже Махмутовић.

Новопазарска филијала наставила 
је сарадњу и са Спортско-сајамском ус-
тановом „Пендик“, у којој је ангажовано 
9 лица са евиденције незапослених на 
чишћењу и одржавању спортско-ре-
креативних терена. „Ови људи су нам 
били неопходни, с обзиром да немамо 
довољан број радника за све објекте и 
површине које одржавамо“, истиче Енес 
Пљакић, директор установе.

Корист је обострана, а посебно за ан-
гажована лица. „С обзиром да знамо да 
обављамо поједине врсте послова, нама 
су послодавци изашли у сусрет и ради-
мо посао који волимо. Овом приликом 
се посебно захваљујемо Националној 
служби за запошљавање што нам је пру-
жила могућност да се радно ангажујемо. 
Имаћемо радни стаж ова четири месеца 
и стећи додатно радно искуство“, каже 
Дејан Симовић, један од радника које је 
ангажовао „Пендик“.

Ове године у Филијали Нови Пазар 
НСЗ су закључени уговори са укупно 16 
послодаваца, а ангажовано 161 лице, уз 
21.324.309 динара уложених средстава. У 
Новом Пазару ангажована су укупно 123 
лица, а у Тутину 22. Такође, кроз 4 јавна 
рада ангажовано је 16 особа са инвали-
дитетом, а износ уложених средстава је 
1.911.834 динара.

НАСТАВАК УСПЕШНЕ САРАДЊЕ
Јавни радови у Новом Пазару и Тутину

Аида Бојаџић



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

1065
Администрација и управа               10 
Трговина и услуге                              32 
Медицина                                         35
Индустрија и грађевинарство                 43
Саобраћај и везе                 44
Наука и образовање                          45

Бесплатна публикација о запошљавању 921.08.2019. |  Број 843-844 |   
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Администрација и управа

                Администрација и управа

МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА,

САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

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

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се попуњавају радна места: Минис-
тарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 
Београд, Немањина 22-26 

II Радна места које се попуњавају:

1. Радно место инспектора безбедности 
пловидбе, звање саветник

Одсек за инспекцијске послове безбедности 
пловидбе, Сектор за инспекцијски надзор

1 извршилац

Опис посла: врши инспекцијски надзор над применом 
закона, других прописа и општих аката који се односе на 
безбедност пловидбе; подноси пријаве; испитује пловидбе-
не незгоде, остварује сарадњу са другим органима државне 
управе; сарађује са органима и привредним субјектима; 
иницира измену прописа из области водног саобраћаја; 
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области  грађевинско инжењерство, машинско 
инжењерство или саобраћајно инжењерство или из научне 
области правне науке на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету или завршена Војна 
академија - смер навигација, најмање три године радног 
искуства у струци, положен државнистручни испит, поло-
жен испит за инспектора, као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

Место рада: Београд

2. Радно место инспектора за друмски 
саобраћај, звање саветник

Одељење за инспекцијске послове друмског 
саобраћаја, Сектор за инспекцијски надзор
2 извршиоца (један државни службеник са 
седиштем рада у Београду, један државни 

службеник са седиштем рада у Ваљеву)

Опис послова: врши непосредни инспекцијски надзор 
над применом закона и других прописа из области међу-
народног и унутрашњег друмског саобраћаја; врши кон-
тролу поверених послова, израђује записнике и доноси 
решења; подноси пријаве; иницира измену прописа из 
делокруга Одељења; пружа информације и израђује миш-
љења из делокруга рада; учествује у изради годишњег 
плана инспекцијских прегледа; припрема документацију у 
сарадњи са начелником Одељења пре вршења инспекцијс-
ког прегледа; обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења. 

Услови: стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области саобраћајно инжењерство или научне 
области правне или економске науке на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или специјалистичким студијама на факултету, 
најмање три године радног искуства у струци, положен 
државнистручни испит, положен испит за инспектора, као 
и потребне компетенције за обављање послова радног 
места.

Место рада: Београд, Ваљево

3. Радно место инспектора за државне 
путеве, звање саветник

Одељење за инспекцијске послове државних 
путева, Сектор за инспекцијски надзор

1 извршилац

Опис послова: врши инспекцијски надзор над применом 
закона, других прописа и општих аката из области путева, 
над применом закона и других прописа из области путева, 
изградње, реконструкције и одржавања државних путева: 
заштите и одржавања државних путева; саобраћајне сиг-
нализације, као и пратеће опреме пута (стајалишта, стани-
це и снабдевање горивом, паркинзи и др); контролу грађе-
винских и употребних дозвола и пријаве радова; доноси 
решења; учествује у припреми стручних основа за израду 
нацрта закона и предлога других прописа из делокруга 
Одељења; подноси пријаве; припрема извештаје о раду; 
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области грађевинско инжењерство (одсек путеви, 
железнице, аеродроми, односно конструктивни смер) на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету, најмање три године радног искуства у 
струци, положен државни стручни испит,положен испит 
за инспектора, као и потребне компетенције за обављање 
послова радног места.

Место рада: Ваљево

4. Радно место инспектор железничког 
саобраћаја за електротехничке послове, 

звање саветник
Група за инспекцијске полове железнице, 

Сектор за инспекцијски надзор
1 извршилац

Опис послова: врши инспекцијски надзор у експлоата-
цији, изградњи и реконструкцији железничке електротех-
ничке инфраструктуре, као и на индустријским железни-
цама; врши инспекцијски надзор у организацији, одвијању 
и безбедности и интероперабилности железничког сао-
браћаја на електротехничкој инфраструктури и жичара-
ма за транспорт лица; доноси решења, подноси пријаве; 
припрема одговоре по жалбама и захтевима физичких и 
правних лица; обавља и друге послове по налогу руково-
диоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области електротехничко инжењерство на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, најмање три године радног искуства у стру-
ци, положен државни стручни испит, положен испит за 
инспектора, као и потребне компетенције за обављање 
послова радног места..

Место рада: Београд

5. Радно место републички грађевински 
инспектор, звање саветник

Група републичке грађевинске инспекције 
Београд, Одељење републичке грађевинске 
инспекције, Сектор за инспекцијски надзор

1 извршилац

Опис послова: обавља инспекцијски надзор у изградњи 
и употреби грађевинских објеката од значаја за Републику 
у оквиру делокруга утврђеног законом; врши непосредни 
инспекцијски надзор над извршавањем одредаба закона 
и прати исход предузетих мера у инспекцијском надзору; 
остварује непосредан надзор над радом органа којима је 
поверено вршење инспекцијског надзора над изградњом 
и употребом објеката за које издају грађевинску дозволу, 
издаје обавезне инструкције за извршавање закона и дру-
гих прописа, као и за вршење поверених послова, и контро-
лише њихово извршавање; организује заједничке акције 
са инспекторима у органима којима је поверено вршење 
инспекцијског надзора над изградњом објеката за које 
издају грађевинску дозволу; прикупља извештаје, податке 
и обавештења о вршењу поверених послова инспекцијс-
ког надзора; поступа по жалбама на решење грађевинског 
инспектора и прослеђује списе на даљи поступак; доноси 
решења и подноси пријаве; прати и обавештава о доку-
ментацији објављеној у Централној обједињеној процеду-
ри (ЦЕОП у); припрема извештаје о раду; обавља и друге 
послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области грађевинско инжењерство или архитек-
тура на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, најмање три година радног иску-
ства у струци, положен државни стручни испит, положен 
стручни испит, положен испит за инспектора,као и потреб-
не компетенције за обављање послова радног места.

Место рада: Београд

III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: 
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 спро-
води интервју са комисијом.

Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се 
проверавају опште функционалне компетенције.

У изборном поступку за сва извршилачка радна 
места проверавају се:
Опште функционалне компетенције, и то:
• организација и рад државних органа РС - провераваће се 
путем теста (писмено);
• дигитална писменост - провераваће се решавањем зада-
така (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација - провераваће се путем симула-
ције (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функционалне компе-
тенције „дигитална писменост“, ако поседујете важећи сер-
тификат, потврду или други одговарајући доказ о позна-
вању рада на рачунару, на траженом нивоу и желите да на 
основу њега будете ослобођени тестирања компетенције - 
дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац 
(уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), 
доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фото-
копији. Комисија ће на основу приложеног доказа донети 
одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који сте 
приложили уместо тестовне провере.

Информације o материјалимa за припрему кандидата за 
проверу општих функционалних компетенција могу се 
наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.
gov.rs.

IV Провера посебних функционалних компетен-
ција: Након пријема извештаја о резултатима провере 
општих функционалних компетенција, међу кандидатима 
који су испунили мерила за проверу општих функционал-
них компетенција, врши се провера посебних функционал-
них компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:
Посебна функционална компетенција за област рада 
инспекцијски послови (општи управни поступак и управни 
спорови; основе прекршајног права и прекршајни посту-
пак; поступак инспекцијског надзора и основе методоло-
гије анализе ризика) - провераваће се путем симулације 
(писмено).

Посебна функционална компетенција за област рада сту-
дијско-аналитички послови (прикупљање и обрада подата-
ка из различитих извора, укључујући и способност критич-
ког вредновања и анализирања доступних информација); 
провераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за радно место - 
професионално окружење прописи и акти из надлежнос-
ти и организације органа (Закон о пловидби и лукама на 
унутрашњим водама) - провераваће се путем симулације 
(усмено).

Посебна функционална компетенција за радно место - 
возачка дозвола Б категорије, провераваће се увидом у 
фотокопију возачке дозволе.

Напомена: Учесник конкурса је дужан да оверену фото-
копију возачке дозволе Б категорије достави уз пријавни 
образац.

За радно место под редним бројем 2: 
Посебна функционална компетенција за област рада 
инспекцијски послови (општи управни поступак и управни 
спорови; основе прекршајног права и прекршајни посту-
пак; поступак инспекцијског надзора и основе методоло-
гије анализе ризика) - провераваће се путем симулације 
(писмено).

Посебна функционална компетенција за област рада сту-
дијско-аналитички послови (прикупљање и обрада подата-
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ка из различитих извора, укључујући и способност критич-
ког вредновања и анализирања доступних информација); 
провераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за радно место - про-
фесионално окружење прописи и акти из надлежности и 
организације органа (Закон о превозу путника у друмском 
саобраћају; Закон о превозу терета у друмском саобраћају; 
Закон о радном врему посаде возила у друмском превози и 
тахографима) - провераваће се путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за радно место - 
возачка дозвола Б категорије, провераваће се увидом у 
фотокопију возачке дозволе.

Напомена: Учесник конкурса је дужан да оверену фото-
копију возачке дозволе Б категорије достави уз пријавни 
образац.

За радно место под редним бројем 3:
Посебна функционална компетенција за област рада 
инспекцијски послови (општи управни поступак и управни 
спорови; основе прекршајног права и прекршајни посту-
пак; поступак инспекцијског надзора и основе методоло-
гије анализе ризика) - провераваће се путем симулације 
(писмено).

Посебна функционална компетенција за област рада сту-
дијско-аналитички послови (прикупљање и обрада подата-
ка из различитих извора, укључујући и способност критич-
ког вредновања и анализирања доступних информација); 
провераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за радно место - про-
фесионално окружење прописи и акти из надлежности и 
организације органа (Закон о путевима; Закон о безбедно-
сти саобраћаја на путевима) - провераваће се путем симу-
лације (усмено).

Посебна функционална компетенција за радно место - 
возачка дозвола Б категорије, провераваће се увидом у 
фотокопију возачке дозволе.

Напомена: Учесник конкурса је дужан да оверену фото-
копију возачке дозволе Б категорије достави уз пријавни 
образац.

За радно место под редним бројем 4: 
Посебна функционална компетенција за област рада 
инспекцијски послови (општи управни поступак и управни 
спорови; основе прекршајног права и прекршајни посту-
пак; поступак инспекцијског надзора и основе методоло-
гије анализе ризика) - провераваће се путем симулације 
(писмено).

Посебна функционална компетенција за област рада сту-
дијско-аналитички послови (прикупљање и обрада подата-
ка из различитих извора, укључујући и способност критич-
ког вредновања и анализирања доступних информација); 
провераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за радно место - про-
фесионално окружење прописи и акти из надлежности и 
организације органа (Закон о железници; Закон о безбед-
ности у железничком саобраћају, Закон о интероперабил-
ности железничког система); провераваће се путем симу-
лације (усмено).

Посебна функционална компетенција за радно место - 
возачка дозвола Б категорије, провераваће се увидом у 
фотокопију возачке дозволе.
Напомена: Учесник конкурса је дужан да оверену фото-
копију возачке дозволе Б категорије достави уз пријавни 
образац.

За радно место под редним бројем 5:
Посебна функционална компетенција за област рада 
инспекцијски послови (општи управни поступак и управни 
спорови; поступак инспекцијског надзора и основе методо-
логије анализе ризика) - провераваће се путем симулације 
(писмено).
Посебна функционална компетенција за област рада сту-
дијско-аналитички послови (прикупљање и обрада подата-
ка из различитих извора, укључујући и способност критич-
ког вредновања и анализирања доступних информација); 
провераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за радно место - про-
фесионално окружење прописи и акти из надлежности и 
организације органа (Закон о планирању и изградњи); про-
вераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно место - 
возачка дозвола Б категорије, провераваће се увидом у 
фотокопију возачке дозволе.

Напомена: Учесник конкурса је дужан да оверену фото-
копију возачке дозволе Б категорије достави уз пријавни 
образац.

V Провера понашајних компетенција за сва извр-
шилачка радна места: Понашајне компетенције (упра-
вљање информацијама, управљање задацима и оства-
ривање резултата, орјентација ка учењу и променама, 
изградња и одржавање професионалних односа, савес-
ност, посвећеност и интегритет) - провераваће се путем 
психометријских тестова и интервјуа базираном на компе-
тенцијама.

VI Интервју са комисијом и вредновање кандидата 
за сва извршилачка радна места: Процена мотивације 
за рад на радном месту и прихватање вредности држав-
них органа - провераваће се путем интервјуа са комисијом 
(усмено).

VII Адреса на коју се подноси попуњен образац 
пријаве за конкурс: Министарство грађевинарства, сао-
браћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26, 11000 Бео-
град, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извр-
шилачких радних места”.

VIII Лицa којa су задужена за давање обавештења: 
Радмила Матић и Луција Девић, тел. 011/3622-064, Минис-
тарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, од 
10.00 до 13.00 часова.

IX Општи услови за запослење: држављанство Репу-
блике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учесни-
ку 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.

X Рок за подношење пријава: Рок за подношење прија-
ва је петнаест 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 прија-
ве који је доступан на интернет презентацији Службе за 
управљање кадровима и Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре или у штампаној верзији на 
писарници Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, Београд, Немањина 22-26.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија 
шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем 
изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац 
пријаве након што комисија састави списак кандидата међу 
којима се спроводи изборни поступак.

Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у 
року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведе-
ног податка на начин који је у пријави назначио за доставу 
обавештења.

XII Докази које прилажу кандидати који су успеш-
но прошли фазе изборног поступка пре интервјуа 
са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фото-
копија уверења о држављанству; оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал 
или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује струч-
на спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном државном стручном испиту за рад у државним 
органима (кандидати са положеним правосудним испитом 
уместо доказа о положеном државном стручном испиту, 
подносе доказ о положеном правосудном испиту); ориги-
нал или оверена фотокопија доказа о положеном струч-
ном испиту (за радно место број 5); оригинал или оверена 
фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, 
решење и други акти из којих се види на којим послови-
ма, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено 
радно искуство). Државни службеник који се пријављује на 
јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода 
из матичне књиге рођених подноси решење о распоређи-
вању 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 градовима и општинама у који-
ма нису именовани јавни бележници, приложени докази 
могу бити оверени у основним судовима, судским једини-
цама, пријемним канцеларијама основних судова, односно 
општинским управама као поверени посао). Као доказ се 
могу приложити и фотокопије докумената које су оверене 
пре 01. марта 2017. године у основним судовима, односно 
општинским управама.
 
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 
(5) пет радних дана од дана пријема обавештења доставе 
наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку. 

Кандидати који не доставе наведене доказе који се при-
лажу у конкурсном поступку, односно који на основу дос-
тављених или прибављених доказа не испуњавају услове 
за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из 
даљег изборног поступка. Докази се достављају на наведе-
ну адресу Министарства.

Кандидати који желе да конкуришу на више радних места, 
попуњавају пријавни образац за свако радно место посеб-
но. 

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 струч-
ном спремом је стечено радно искуство), дужни су да их 
доставе, у оригиналу или овереној фотокопији, према усло-
ву 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. Кандидати који 
први пут заснивају радни однос у државном органу под-
лежу пробном раду у трајању од шест месеци. Кандида-
ти 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, про-
писано је да су кандидатима при запошљавању у државни 
орган, под једнаким условима доступна сва радна места 
и да се избор кандидата врши на основу провере компе-
тенција. Положен државни стручни испит није услов, нити 
предност за заснивање радног односа.

Чланом 47 став 3 Закона о инспекцијском надзору („Служ-
бени гласник РС“, бр. 36/15, 44/18 - др. закон и 95/18) про-
писано је да лице на пробном раду које је радни однос 
засновало на радном месту инспектора на неодређено вре-
ме и лице које је засновало радни однос на радном месту 
инспектора на неодређено време, а нема положен испит 
за инспектора, полаже испит за инспектора у року од шест 
месеци од дана заснивања радног односа. 

XV Датум и место провере компетенција учесника 
конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкур-
са чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, 
потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о 
јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу 
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, 
почев од 7. октобра 2019. године, о чему ће учесници кон-
курса бити обавештени на бројеве телефона или e-mail 
адресе које су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција и понашај-
них компетенција ће се обавити у Служби за управљање 
кадровима, у Палати „Србија“ Нови Београд, Булевар Миха-
ила Пупина 2 (источно крило). Провера посебних функцио-
налних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом 
ће се обавити у просторијама Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре (Нови Београд, Омла-
динских бригада 1 - СИВ III). Учесници конкурса који су 
успешно прошли једну фазу изборног поступка обавешта-
вају 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 положеном држав-
ном стручном испиту за рад у државним органима / уве-
рење о положеном правосудном испиту, уверење о поло-
женом стручном испиту. Одредбом члана 9 и члана 103 
Закона о општем управном поступку („Службени глас-
ник 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 чиње-
ницама о којима се води службена евиденција када је то 
неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изја-
ви да ће те податке прибавити сама. Потребно је да кан-
дидат у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који 
начин жели да се прибаве његови подаци из службених 
евиденција.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпу-
не пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је име-
новала министарка грађевинарства, саобраћаја и инфра-
структуре.

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.
mgsi.gov.rs) и огласној табли Министарствa грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре; на интерент презен-
тацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, 
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Администрација и управа

на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној 
табли и периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање.

На интернет презентацији Службе за управљање кадрови-
ма: www.suk.gov.rs може се погледати опис послова огла-
шених радних места.

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

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 грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, Београд, Немањина 22-26.

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за пријем лица у својству цивилних лица 

на служби у Војсци Србије у радни однос на 
неодређено време, ради попуне радних места

I Назив установе Војске Србије у којој се врши 
попуна радних места:

Управа за обавештајно-извиђачке послове (Ј-2) ГШ 
ВС 

1. Референт (2 извршиоца), ССС
2. Радник за спремање просторија (1 извршилац), ПКВ/ОШ
3. Помоћни радник (1 извршилац), ПКВ 

Управа за логистику (Ј-4) ГШ ВС 

4. Столар (1 извршилац), ВКВ 
5. Инсталатер водовода и канализације - возач (1 изврши-
лац), КВ
6. Електроинсталатер (1 извршилац), КВ 

Управа за планирање и развој (Ј-5) ГШ ВС 

7. Виши истраживач (1 извршилац), С2С
8. Виши истраживач (1 извршилац), С2С
9. Виши истраживач (1 извршилац), С2С
10. Виши истраживач (1 извршилац), С2С
11. Водећи истраживач (1 извршилац), С2С

Управа за телекомуникације и информатику (Ј-6) 
ГШ ВС 

12. Механичар за радио уређаје и системе - возач (1 извр-
шилац), ВКВ
13. Чувар - водич паса (1 извршилац), КВ
14. Механичар за возила точкаше - возач (1 извршилац), 
ВКВ 

Команда Гарде 
15. Радник за спремање просторија (2 извршиоца), ПКВ
16. Поткивач (1 извршилац), KВ
17. Возач (2 извршиоца), ССС
18. Помоћни радник (2 извршиоца), КВ 
19. Механичар за возила точкаше - возач (1 извршилац), 
ВКВ 
20. Механичар за возила точкаше (1 извршилац), КВ
21. Електромеханичар за возила точкаше - возач (1 извр-
шилац), ВКВ
22. Ауто-лимар (1 извршилац), КВ
23. Електромеханичар за клима и расхладне уређаје (1 
извршилац), ВКВ
24. Кувар (1 извршилац), КВ
25. Руковалац пољопривредних машина - чувар (2 извр-
шиоца), КВ
Копнена војска 
26. Механичар за возила точкаше (1 извршилац), КВ 
27. Електроинсталатер (1 извршилац), ВКВ 
28. Механичар за возила точкаше - возач (1 извршилац), 
КВ 
29. Електромеханичар за возила гусеничаре (1 извршилац), 
ВКВ 
30. Електроинсталатер (1 извршилац), ВКВ 
31. Механичар за возила точкаше - возач (1 извршилац), 
ВКВ 

32. Руковалац (1 извршилац), ССС 
33. Руководилац радова уједно возач (1 извршилац), ССС
34. Механичар за клима и расхладне уређаје (1 изврши-
лац), КВ 
35. Електромеханичар за интендантске машине (1 изврши-
лац), ВКВ 
36. Електроинсталатер (1 извршилац), ВКВ 

Ратно ваздухопловство и противваздухопловна 
одбрана

37. Возач аутобуса (1 извршилац), ВКВ
38. Руковалац машина за прање посуђа (1 извршилац), КВ 
39. Хемијски лаборант (1 извршилац), ССС 
40. Електромеханичар за возила точкаше (1 извршилац), 
ВКВ 
41. Авио-лимар (1 извршилац), КВ 
42. Механичар за возила точкаше (1 извршилац), ВКВ 
43. Механичар за возила точкаше (1 извршилац), ВКВ 
44. Механичар за возила точкаше - возач (1 извршилац), 
ВКВ 
45. Противпожарац (1 извршилац), ССС 

Команда за обуку 

46. Самостални референт за књиговодство - благајник (1 
извршилац), ССС
47. Механичар за возила точкаше - возач (1 извршилац), 
ВКВ 
48. Електромеханичар за возила точкаше (1 извршилац), 
ВКВ 
49. Инсталатер водовода и канализације (1 извршилац), KВ 
50. Кувар (1 извршилац), КВ 
51. Возач (1 извршилац), КВ 
52. Инсталатер водовода и канализације (1 извршилац), КВ 
53. Електроинсталатер (1 извршилац), КВ 
54. Електромеханичар за возила точкаше - возач (1 извр-
шилац), ВКВ
55. Кувар - вођа смене (1 извршилац), ВКВ 

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА: да су кандидати пуно-
летни држављани Републике Србије; да су здравствено 
способни за рад у Министарству одбране и Војсци Србије; 
да имају одговарајућу стручну спрему за радно место за 
које конкуришу; да им раније није престајао радни однос 
у државном органу због теже повреде дужности из радног 
односа; да се против њих не води кривични поступак због 
кривичног дела за које се гони по службеној дужности, 
односно да нису осуђивани за таква дела казном затвора у 
трајању дужем од шест (6) месеци; да су безбедносно про-
верени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна 
места на која конкуришу.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА

За радно место под редним бројем 1: завршена средња 
стручна школа геодетског усмерења и познавање рада на 
рачунару.

За радно место под редним бројем 2 и 3: завршена основна 
школа.

За радно место на редном броју 4: средња школа у трајању 
од четри године, образовни профил столар; специјализа-
ција (на основу стручности средњег образовања), образов-
ни профил столар.

За радно место на редном броју 5: средње образовање из 
грађевине, образовни профил из водоводних и канализа-
ционих инсталација; возачка дозвола Ц категорије.

За радно место на редном броју 6: средње образовање, 
образовни профил електроинсталатер.
За радно место на редном броју 7: да кандидат има звање 
дипломирани инжењер електротехнике (ВСС) или мастер 
инжењер електротехнике и рачунарства (С2С); да кан-
дидат има завршен одговарајући факултет, смер/модул: 
електроника и телекомуникације или микроталасна тех-
ника, или системско инжењерство и радио-комуникације, 
или телекомуникације, или телекомуникациони системи 
и електроника, или електроника, или сигнали и системи, 
или обрада сигнала, или електроника и микросистеми, или 
микроелектроника, или примењена електроника, или ауто-
матско управљање.
За радно место на редном броју 8: да кандидат има звање 
дипломирани инжењер електротехнике (ВСС) или мастер 
инжењер електротехнике и рачунарства (С2С); да кан-
дидат има завршен одговарајући факултет, смер/модул: 
физичка електроника или наноелектроника или оптое-
лектроника и ласерска техника или оптоелектроника или 
фотоника или термовизијски системи или ласерски системи 
или електроника или сигнали и системи или електроника 
и микросистеми или микроелектроника или примењена 
електро-ника или аутоматско управљање.

За радно место на редном броју 9: да кандидат има 
звање дипломирани инжењер технологије (ВСС) или мас-
тер инжењер технологије (С2С); да кандидат има завр-
шен одговарајући факултет, смер/модул: биохемијско 
инжењерство, биотехнологије, инжењерство заштите 
животне средине, хемијске технологије, хемијско инжењер-
ство, електрохемијско инжењерство.

За радно место на редном броју 10: да кандидат има звање 
дипломирани инжењер електротехнике (ВСС) или мастер 
инжењер електротехнике и рачунарства (С2С); да кан-
дидат има завршен одговарајући факултет, смер/модул: 
микроталасна техника, електроника, телекомуникације, 
сигнали и системи, управљање системима, физичка елек-
троника или сродни.

За радно место на редном броју 11: да кандидат има звање 
дипломирани инжењер машинства (ВСС) или мастер 
инжењер машинства (С2С); да кандидат има завршен одго-
варајући факултет, смер/модул: термотехника или мотори.

За радно место на редном броју 12: завршена средња 
школа за ВКВ раднике - смер електротехнички (V степен); 
возачка дозвола Ц категорије.

За радно место на редном броју 13: завршена средња шко-
ла (III степен).

За радно место на редном броју 14: завршена средња тех-
ничка школа за ВКВ раднике (V степен); возачка дозвола 
Ц категорије.

За радно место на редном броју 15 и 18: завршен 1. и 2. 
разред средње школе.

За радно место на редном броју 16: 3. степен стручне спре-
ме.  

За радно место на редном броју 17: 4. степен стручне спре-
ме; возачка дозвола Ц категорије.

За радно место на редном броју 19: 4. степен стручне спре-
ме и специјализација за механичара за возила точкаше; 
возачка дозвола Ц категорије.

За радно место на редном броју 20: 3. степен стручне спре-
ме - смер механичара за возила точкаше.

За радно место на редном броју 21: 4. степен стручне спре-
ме и специјализација за електромеханичара за возила точ-
каше; возачка дозвола Ц категорије.

За радно место на редном броју 22: 3. степен стручне спре-
ме - смер ауто-лимар.

За радно место на редном броју 23: 4. степен стручне спре-
ме и специјализација за електромеханичара за клима и 
расхладне уређаје.

За радно место на редном броју 24: 3. степен стручне спре-
ме - смер куварски.

За радно место на редном броју 25: 3. степен стручне спре-
ме; возачка дозвола Ф категорије.

За радно место на редном броју 26: завршена средња шко-
ла машинске струке, занимање ауто-механичар КВ.

За радно место на редном броју 27: завршена средња 
школа електротехничке струке, положен специјалистички 
испит електротехничке струке - специјалиста ВКВ. 

За радно место на редном броју 28: завршена средња шко-
ла машинске струке, занимање ауто-механичар; возачка 
дозвола Ц категорије.

За радно место на редном броју 29: завршена средња шко-
ла, смер машински, занимање механичар за инжињеријске 
машине - специјалиста ВКВ.

За радно место на редном броју 30: завршена средња 
школа електротехничке струке, положен специјалистички 
испит електротехничке струке - специјалиста ВКВ. 

За радно место на редном броју 31: завршена средња шко-
ла машинске струке, занимање ауто-механичар; положен 
специјалистички испит машинске струке или ауто-механи-
чар - специјалиста ВКВ; возачка дозвола Ц категорије.

За радно место на редном броју 32: завршена средња шко-
ла грађевинске струке - смер нискоградња.

За радно место на редном броју 33: завршена средња 
грађевинска школа - смер високоградња; возачка дозвола 
Ц категорије.
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За радно место на редном броју 34: завршена школа за КВ 
раднике - смер електромеханичар.
За радно место на редном броју 35: завршена средња 
техничка школа за ВКВ радника, занимање механичар за 
расхладну и белу технику-специјалиста.

За радно место на редном броју 36: завршена средња елек-
тротехничка школа за ВКВ радника, смер електромонтер 
или други смер јаке струје - специјалиста.

За радно место на редном броју 37: завршена средња шко-
ла и специјализација саобраћајне струке (ВКВ), поседо-
вање возачке дозволе Д категорије.

За радно место на редном броју 38: 3. степен стручне спре-
ме.

За радно место на редном броју 39: 4. степен стручне спре-
ме, средња хемијска школа - смер хемијски лаборант.

За радно место на редном броју 40: 4. степен стручне спре-
ме и специјалистичко образовање ВКВ, образовни профил 
електромеханичар за машине и опрему, поседовање возач-
ке дозволе Ц категорије.

За радно место на редном броју 41: 3. степен стручне спре-
ме за занимања металске струке.

За радно место на редном броју 42: 3. или 4. степен струч-
не спреме за занимања машинске струке, специјалистичко 
образовање ВКВ, возачка дозвола Ц категорије.

За радно место на редном броју 43: 3. или 4. степен струч-
не спреме за занимања машинске струке, специјалистичко 
образовање ВКВ, возачка дозвола Ц категорије.

За радно место на редном броју 44: 3. или 4. степен струч-
не спреме за занимања машинске струке, специјалистичко 
образовање ВКВ, возачка дозвола Ц категорије.

За радно место на редном броју 45: 4. степен стручне спре-
ме, положен стручни испит из области заштите од пожара.

За радно место на редном броју 46: 4. степен стручне спре-
ме, економске струке.

За радно место на редном броју 47: 5. степен стручне спре-
ме, смер ауто-механичар, возачка дозвола Ц категорије.

За радно место на редном броју 48: 5. степен стручне спре-
ме, смер електромеханичар.

За радно место на редном броју 49: 3 или 4. степен стручне 
спреме, машинске струке и одговарајући сертификат или 
потврда за водоинсталатера. 

За радно место на редном броју 50: 3. или 4. степен стручне 
спреме, смер куварски. 

За радно место на редном броју 51: 3. степен стручне спре-
ме, возачка дозвола „Ц“ категорије.

За радно место на редном броју 52: 3. степен стручне спре-
ме, водоинсталатер.

За радно место на редном броју 53: 3. степен, смер електро-
инсталатер или школа за КВ радника електроинсталатера.

За радно место на редном броју 54: 5. степен стручне спре-
ме, смер електромеханичар и возачка дозвола Б и Ц кате-
горије или школа за ВКВ радника електромеханичара за 
возила точкаше и возачка дозвола Б и Ц категорије. 

За радно место на редном броју 55: 5. степен стручне спре-
ме, смер куварски или школа за ВКВ радника кувара.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА

II Изборни поступак: У изборном поступку биће при-
мењени Критеријуми прописани Одлуком о критеријумима 
за пријем цивилних лица на служби у Војсци Србије јавним 
конкурсом и без јавног конкурса („Службени војни лист“, 
број 13/19), и то: 

За радно место под редним бројем 1: обухвата просек 
оцена са последњег нивоа школовања које је прописано 
за пријем на радно место (30% од укупног броја бодова), 
проверу знања и способности (20% од укупног броја бодо-
ва) психолошку процену кандидата (40% од укупног броја 
бодова), разговор са кандидатом (10% од укупног броја 
бодова), медицинско-здравствена процена и безбедносна 
провера.

За радна места на осталим редним бројевима: обух-
ватају просек оцена са последњег нивоа школовања које је 

прописано за пријем на радно место (40% од укупног броја 
бодова), психолошку процену кандидата (40% од укупног 
броја бодова) и разговор са кандидатом (20% од укупног 
броја бодова), медицинско-здравствена процена и безбед-
носна провера.

Тест знања и вештина ће се састојати из два дела, струч-
но-геодетски и информатички део. Тестови су састављени 
од питања која се решавају заокруживањем једног или 
више понуђених одговора. Кандидати са више од 50% тач-
них одговора могу да учествују у даљем току селекције - 
разговор са кандидатом.

За радна места на редном броју 16, 17, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25: просек оцена са нивоа школовања које је 
прописано за пријем на радно место (30% од укупног броја 
бодова), психолошку процену кандидата (40% од укупног 
броја бодова), разговор са кандидатом (10% од укупног 
броја бодова), провера знања и способности (20% од укуп-
ног броја бодова), медицинско-здравствена процена и без-
бедносна провера.

Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, раз-
умљиве, потпуне и уз које су приложени сви докази и који 
испуњавају све услове за запослење на формацијским 
местима за која конкуришу биће упућени на психолошку 
процену капацитета у надлежне војноздравствене уста-
нове. Наведена процена врши се путем стандардизованих 
тестова. О датуму, времену и месту обављања процене 
психолошких капацитета, кандидати ће бити обавештени 
писаним путем на адресе наведене у пријави. Кандидати 
који не задовоље на психолошкој процени губе право на 
даље учешће у изборном поступку. Такође, за кандидате 
који испуњавају услове конкурса, уз њихову писану саглас-
ност биће извршена безбедносна провера у складу са Пра-
вилником о безбедносним проверама лица које обавља Вој-
нобезбедносна агенција. 

Кандидати који се не одазову позиву у било којој фази 
изборног поступка губе право на даље учешће о изборном 
поступку. 

Кандидати који уђу у најужи избор, пре пријема у радни 
однос доставиће лекарско уверење о општој здравственој 
способности.

Место рада: 
- Београд (за радна места на редном броју: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23 и 24)
- Батајница (за радна места на редном броју: 3, 37, 38, 39 
и 45)          
- Ниш (за радна места на редном броју: 13, 33 и 34) 
- Карађорђево (за радна места на редном броју: 16, 17 и 18)
- Добановци (за радно место на редном броју: 25)
- Сремска Митровица (за радна места на редном броју: 26 
и 27)
- Бачка Топола (за радна места на редном броју: 28 и 29)
- Нови Сад (за радна места на редном броју 30 и 44)
- Рашка (за радно место на редном броју: 31)
- Нови Пазар (за радно место на редном броју: 32)
- Врање (за радна места на редном броју: 35 и 36)
- Сомбор (за радно место на редном броју: 46)
- Јаково (за радна места на редном броју: 47, 48, и 43)
- Зајечар (за радно место на редном броју: 49)
- Ваљево (за радно место на редном броју: 50)
- Пожаревац (за радна места на редном броју: 51 и 52)
- Зрењанин (за радна места на редном броју: 53, 54 и 55)
- Лађевци (за радна места на редном броју: 40 и 41) и
- Зуце (за радно место на редном броју: 42).

III Рок за подношење пријаве на јавни конкурс: 30 
(тридесет) дана и почиње да тече наредног дана од дана 
када је јавни конкурс оглашен у магазину „Одбрана“.

IV Лице задужено за давање обавештења о јавном 
конкурсу: 
За радна места на редном броју 1. и 2: Саша Станковић, 
телефон: 011/3205-007, 011/3205-196 или на сајту Војноге-
ографског института: www.vgi.mod.gov.rs и слањем имејла 
на адресу: vgi@vs.rs.  
За радно место на редном броју 3: Дејан Јелић, телефон: 
011/3074-513 и 011/3074-486. 
За радна места на редном броју 4, 5 и 6: Игор Миладиновић, 
телефон: 011/3205-361 или 064/8329-514.
За радна места на редном броју 7, 8, 9, 10, 11: Велимир 
Ћосовић, телефон: 011/3401-069 и Никола Васиљевић, 
телефон: 011/3401-007.
За радна места на редном броју 12, 13 и 14: Сања Баста, 
телефон: 011/3603-546.
За радна места на редном броју 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24 и 25: Бојан Симеуновић и Иван Перић, телефон: 
011/2064-374.
За радна места на редном броју 26, 27, 28, 29 и 30: Чаба 
Прец, телефон: 021/4835-016.

За радна места на редном броју 31 и 32: Небојша Ристовић, 
телефон: 036/308-422.
За радна места на редном броју 33 и 34: Жељко Гајевић, 
телефон: 018/508-554.
За радна места на редном броју 35 и 36: Драган Николић, 
телефон: 017/414-102, локал 051.
За радна места на редном броју од 37 до 45: Александар 
Ћираковић, телефон: 011/3074-008.
За радно место на редном броју 46: Жељко Ђурђевић  и 
Милош Нинић, телефон: 025/438-899, локал 58-167 и локал 
58-091.
За радна места на редном броју 47 и 48: Мишо Маџарац, 
телефон: 011/8416-660, локал 767.
За радно место на редном броју 49: Маријан Стаменковић и 
Игор Стефановић, телефон: 019/426-388.
За радно место на редном броју 50: Дејан Миловановић и 
Иван Арсић, телефон: 014/296-017 и 014/296-022.
За радна места на редном броју 51 и 52: Владислав Ђорђе-
вић и Сретен Спасић, телефон: 012/223-666, локал 49-101.
За радна места на редном броју 53, 54 и 55: Никола 
Торњански, телефон: 021/4835-723.

V Адреса на коју се подноси пријава за јавни кон-
курс са назнаком „За јавни конкурс“: 

За радна места на редном броју 1. и 2: Војногеографски 
институт, Мије Ковачевића 5, 11000 Београд. Лична доста-
ва пријава може се извршити у деловодству Војногеограф-
ског института, Мије Ковачевића 5, 11000 Београд.

За радно место на редном броју 3: Војна пошта 4522 Батај-
ница, Насеље 13. мај, 11186 Галеника. 

За радна места на редном броју 4, 5 и 6: Централна логис-
тичка база, Мије Ковачевића 5, 11000 Београд. Лична дос-
тава пријава може се извршити на деловодство ВП 9808 
Београд, Мије Ковачевића 5, Београд.

За радна места на редном броју 7, 8, 9, 10, 11: Технички 
опитни центар - Београд, Војводе Степе 445, 11000 Бео-
град. Лична достава пријава може се извршити у деловод-
ству Техничког опитног центра, Војводе Степе 445, 11000 
Београд.

За радна места на редном броју 12, 13 и 14: ВП 5542 Бео-
град, Рашка број 2, 11000 Београд. Лична достава пријава 
може се извршити на деловодство ВП 5542 Београд, Рашка 
2, Београд.

За радна места на редном броју 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24 и 25: ВП 4795 Београд, Јована Мариновића бб, 
11000 Београд. Лична достава пријава може се извршити у 
деловодству ВП 4795 Београд, 11000 Београд.

За радна места на редном броју 26, 27, 28, 29 и 30: ВП 1414 
Нови Сад, Дунавска 33, 21000 Нови Сад.

За радна места на редном  броју 31 и 32: ВП 3720 Краљево, 
IV Црногорска бб, Рибница, 36000 Краљево.

За радна места на редном броју 33 и 34: ВП 4666 Ниш, 
Чегарска бб, 18000 Ниш.

За радна места на редном броју 35 и 36: ВП 4976 Врање, 
Пролетерских бригада бб, 17500 Врање.

За радна места на редном броју од 37 до 45: Команда Рат-
ног ваздухопловства и ПВО, Главна 1, 11080 Земун.

За радно место на редном броју 46: ВП 1423 Сомбор, Цен-
трала бб, 25000 Сомбор. Лична достава пријава може се 
извршити у деловодству ВП 1423 Сомбор, улица Централа 
бб , 25000 Сомбор.

За радна места на редном броју 47 и 48: ВП 5004 Јаково, 
Армијска 1, 11276 Јаково. Лична достава пријава може се 
извршити у деловодству ВП 5004 Јаково, Армијска 1, 11276 
Јаково.

За радно место на редном броју 49: ВП 6002 Зајечар, Шљи-
варски пут бб, 19000 Зајечар. Лична достава пријава може 
се извршити у деловодству ВП 6002 Зајечар, Шљиварски 
пут бб, 19000 Зајечар.

За радно место на редном броју 50: ВП 9845 Ваљево, Војво-
де Мишића бб, 14000 Ваљево. Лична достава пријава може 
се извршити у деловодству ВП 9845 Ваљево, улица Војводе 
Мишића бб, 14000 Ваљево.

За радна места на редном броју 51 и 52 ВП 5302 Пожаре-
вац, улица 6. личке дивизије бб, 12 000 Пожаревац. Лична 
достава пријава може се извршити у деловодству ВП 5302 
Пожаревац, улица 6. личке дивизије бб, 12 000 Пожаревац.

За радна места на редном броју 53, 54 и 55: ВП 3160 Зрења-
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нин, Стевице Јовановића 19, 23000 Зрењанин. Лична дос-
тава пријава може се извршити у деловодству ВП 3160 
Зрењанин, улица Стевице Јовановића 19, 23000 Зрењанин. 

VI Докази који се прилажу уз пријаву на јавни кон-
курс
Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, адреса 
становања, контак телефон, mail адреса, редни број радног 
места на које се конкурише, кандидати поред кратке био-
графије прилажу и следеће:
– оригинал или оверена копија дипломе којом се потврђује 
стручна спрема, односно стечено прописано звање или 
занимање; 
– оригинал или оверена копија сведочанства за сваки раз-
ред завршене школе – за радна места за која је прописан 3, 
4. или 5. степен стручне спреме;
– копија возачке дозволе – за радна места возача;
– уверење о држављанству (не старије од шест месеци); 
– извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац, 
не старије од шест месеци); 
– уверење надлежног суда да се против кандидата не води 
кривични поступак због кривичног дела за које се гони по 
службеној дужности (не старије од шест месеци); 
– уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кри-
вично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест 
(6) месеци; 
– уверење државног органа у којем је кандидат био на 
служби да у радни однос у државном органу није престао 
због повреде дужности из радног односа.

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

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној 
у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене 
решењем.

Сагласно одредби члана 125 Закона о Војсци Србије, при 
избору за пријем у службу у својству цивилног лица на 
служби у Војсци Србије додатно се вреднује чињеница да 
је кандидат супружник, односно члан породице погинулог 
професионалног припадника Војске Србије, погинулог или 
умрлог од последица повреда задобијених у вршењу служ-
бе у Војсци Србије, дете палог борца, супружник професио-
налног припадника Војске Србије премештеног из једног у 
друго место службовања и супружник односно члан поро-
дице професионалног војног лица. Након реализације свих 
активности у селекцији, а пре формирања листе за избор, 
кандидатима који испуњавају услове члана 125. Закона о 
Војсци Србије, укупно остварен број бодова увећава се за 
5%.

Пробни рад обавезан је за све оне кандидате који први пут 
заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за 
радни однос заснован на неодређено време траје 6 месеци. 
Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се 
радни однос без права на новчану накнаду без отказа. 

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује 
министар одбране.

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 чињеницама о којима се води службена 
евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако 
странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује 
за једну од две могућности: да орган прибави податке о 
којима се води службена евиденција или да ће то кандидат 
учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на сајту 
Министарства одбране или Војске Србије. 

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

Документа о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција су: уверење о држављанству; извод из 
матичне књиге рођених; уверење из суда и МУП-а да се 
против лица не води кривични поступак, односно да лице 
није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање 6 
месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био 
на служби да му радни однос у државном органу није прес-
тао због повреде дужности из радног односа.

Кандидати који конкуришу на више формацијских места 
подносе појединачне пријаве за свако формацијско место 
на које конкуришу.

Лице које је већ запослено у Министарству одбране или 

Војсци Србије, а које се пријављује на јавни конкурс, уместо 
уверења о држављанству и извода из матичне књиге рође-
них подноси решење о распоређивању на радно место, 
односно формацијско место у организационој јединици у 
којој ради, или решење да је нераспоређено.

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за пријем лица у својству цивилних лица 

на служби у Војсци Србије у радни однос на 
неодређено време, ради попуне радних места

I Назив организационе јединице Војске Србије у 
којој се врши попуна формацијских места:
КОПНЕНА ВОЈСКА
У ВП 1414 Нови Сад

1. Психолог, 1 извршилац, ВСС 
2. Самостални референт за књиговодство - благајник, 1 
извршилац, ССС
3. Механичар за возила точкаше - возач, 1 извршилац, КВ
4. Електромеханичар за возила точкаше - електромехани-
чар за изворе струје и елек. агрегате, 1 извршилац, КВ
5. Кувар - вођа смене, 1 извршилац, ВКВ
6. Кувар, 1 извршилац, КВ 
7. Помоћни радник - руковалац машине за прање посуђа, 
1 извршилац, ОШ
8. Перионичар - пеглар, 2 извршиоца, ОШ
9. Руковалац - референт за инфраструктуру, 1 извршилац, 
ВШС
10. Руковалац, 1 извршилац, ССС
11. Електроинсталатер, 1 извршилац, ВКВ
12. Инсталатер водовода и канализације, 1 извршилац, ВКВ
13. Управник сервиса термоенергетике, 1 извршилац, ВКВ
14. Руковалац парних котлова са АТК, 3 извршиоца, ВКВ
15. Руковалац парних котлова са АТК, 2 извршиоца, КВ
16. Монтер централног грејања - заваривач, 1 извршилац, 
КВ
17. Аутоматичар, 1 извршилац, ВКВ
18. Помоћни радник, 2 извршиоца, ОШ 
19. Фармацеут, 1 извршилац, ВСС
20. Лабораторијски техничар, 1 извршилац, ССС.
ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА: да су кандидати пунолетни 
држављани Републике Србије, да су здравствено способни 
за рад у Министарству одбране и Војсци Србије, да имају 
одговарајућу стручну спрему за радно место за које конку-
ришу, да им раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног односа, да 
се против њих не води кривични поступак због кривичног 
дела за које се гони по службеној дужности, односно да 
нису осуђивани за таква дела казном затвора у трајању 
дужем од шест (6) месеци, да су безбедносно проверени 
и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места 
на која конкуришу.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ:
Радно место на редном броју 1: завршен филозофски 
факултет, звање дипломирани психолога.
Радно место на редном броју 2: завршена средња економ-
ска школа. 
Радно место на редном броју 3: завршена средња школа 
машинске струке, занимање ауто-механичар, КВ и поседо-
вање возачке дозволе Ц категорије.
Радно место на редном броју 4: завршена електротехнич-
ка школа или машинска школа - смер механичар за изворе 
струје, КВ.
Радно место на редном броју 5: завршена средња школа 
угоститељске струке, положен специјалистички испит - 
кувар специјалиста, ВКВ.
Радно место на редном броју 6: завршена средња школа 
угоститељске струке, занимање кувар, КВ.
Радно место на редном броју 7 и 8: завршена основна шко-
ла.
Радно место на редном броју 9: завршена виша школа 
грађевинске струке, ВШС.
Радно место на редном броју 10: завршена средња грађе-
винска школа, ССС.
Радно место на редном броју 11: завршена средња елек-
тротехничка школа, положен специјалистички испит - 
занимање електроинсталатер, ВКВ.
Радно место на редном броју 12: завршена средња машин-
ска школа, положен специјалистички испит - занимање 
инсталатер водовода и канализације, ВКВ.
Радно место на редном броју 13: завршена средња машин-
ска школа, положен специјалистички испит - смер термое-
нергетика, ВКВ.

Радно место на редном броју 14: завршена средња машин-
ска школа, положен специјалистички испит - смер термо-
енергетика, ВКВ, сертификат за рад на термоенергетским 
постројењима са аутоматском командом.
Радно место на редном броју 15: завршена средња машин-
ска школа, смер термоенергетика, КВ, сертификат за рад 
на термоенергетским постројењима са аутоматском коман-
дом.
Радно место на редном броју 16: завршена средња машин-
ска школа, занимање монтер централног грејања, КВ, сер-
тификат за заваривача.
Радно место на редном броју 17: завршена средња елек-
тротехничка школа - занимање специјалиста аутоматике, 
ВКВ.
Радно место на редном броју 18: завршена основна школа. 
Радно мест на редном броју 19: завршен фармацеутски 
факултет, ВСС.
Радно место на редном броју 20: завршена средња меди-
цинска школа, смер лабораторијски техничар, ССС.

II ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА ФОРМАЦИЈСКА МЕСТА

Изборни поступак: У изборном поступку биће примење-
ни Критеријуми прописани Одлуком о критеријумима за 
пријем цивилних лица на службу у Војсци Србије јавним 
конкурсом и без јавног конкурса („Службени војни лист“, 
број 13/19), а који обухватају просек оцена са нивоа шко-
ловања које је прописано за пријем на радно место (40% 
од укупног броја бодова), психолошку процену кандидата 
(40% од укупног броја бодова) и разговор са кандидатом 
(20% од укупног броја бодова).

Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, раз-
умљиве, потпуне и уз које су приложени сви докази и који 
испуњавају све услове за запослење на формацијским 
местима за која конкуришу биће упућени на психолошку 
процену капацитета у надлежне војноздравствене уста-
нове. Наведена процена врши се путем стандардизованих 
тестова. О датуму, времену и месту обављања процене 
психолошких капацитета, кандидати ће бити обавештени 
писаним путем на адресе наведене у пријави.

Кандидати који не задовоље на психолошкој процени губе 
право на даље учешће у изборном поступку. 

Са кандидатима који задовоље процену психолошких капа-
цитета биће обављен разговор. О датуму, времену и месту 
обављања разговора, кандидати ће бити обавештени писа-
ним путем на адресе наведене у пријави.

Такође, за кандидате који испуњавају услове конкурса, 
уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна 
провера у складу са Правилником о безбедносним провера-
ма лица које обавља Војнобезбедносна агенција. 

Кандидати који се не одазову позиву у било којој фази 
изборног поступка губе право на даље учешће о изборном 
поступку. 

Кандидати који уђу у најужи избор, пре пријема у радни 
однос доставиће лекарско уверење о општој здравственој 
способности.
III Место рада: Лозница.

IV Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 30 
(тридесет) дана и почиње да тече од наредног дана од кад 
је јавни конкурс оглашен у магазину „Одбрана“.

V Лице које је задужено за давање обавештења о 
јавном конкурсу: Чаба Прец, телефон 021/4835-016.

VI Aдреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс: 
Поштом на адресу ВП 1414 Нови Сад, Дунавска 33, 21000 
Нови Сад, са назнаком „За јавни конкурс“.

VII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни кон-
курс: Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, 
адреса становања, контакт телефон, мејл-адреса, редни 
број формацијског места на које се конкурише, кандидати 
поред кратке биографије прилажу и следеће:
За сва формацијска места: уверење о држављанству 
(не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рође-
них (ако није нови образац - не старије од шест месеци); 
уверење надлежног суда да се против кандидата не води 
кривични поступак због кривичног дела за које се гони по 
службеној дужности (не старије од шест месеци); уверење 
надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђи-
ван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци; 
уверење државног органа у којем је кандидат био на служ-
би да му радни однос у државном органу није престао због 
повреде дужности из радног односа; уверење државног 
органа у којем је кандидат био на служби да у радни однос 
у државном органу није престао због повреде дужности из 
радног односа.

Администрација и управа
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За формацијско место на редном броју 1: оригинал или 
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стечена 
стручна спрема и звање.

За формацијско место од редног броја 2 до 20: оригинал 
или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује струч-
на спрема и оригинал или оверена фотокопија сведочанс-
тава за завршен сваки разред средње школе;

За формацијско место под редним бројем 5, 11, 12, 13, 14, 
15 и 17: оригинал или оверена фотокопија доказа о струч-
ној оспособљености - диплома о положеном специјалис-
тичком испиту.

За формацијско место под редним бројем 3: оригинал или 
оверена фотокопија возачке дозволе за Ц категорију.

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

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној 
у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене 
решењем.

Сагласно одредби члана 125 Закона о Војсци Србије, при 
избору за пријем у службу у својству цивилног лица на 
служби у Војсци Србије додатно се вреднује чињеница да 
је кандидат супружник, односно члан породице погинулог 
професионалног припадника Војске Србије, погинулог или 
умрлог од последица повреда задобијених у вршењу служ-
бе у Војсци Србије, дете палог борца, супружник професио-
налног припадника Војске Србије премештеног из једног у 
друго место службовања и супружник односно члан поро-
дице професионалног војног лица. Након реализације свих 
активности у селекцији, а пре формирања листе за избор, 
кандидатима који испуњавају услове члана 125 Закона о 
Војсци Србије, укупно остварен број бодова увећава се за 
5%.

Пробни рад обавезан је за све кандидате који први пут 
заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за 
радни однос заснован на неодређено време траје 6 месе-
ци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује 
се радни однос без права на новчану накнаду без отказа. 

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује 
министар одбране.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС“, брoj 18/16) прописано је, 
између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву 
странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује 
личне податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако 
странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује 
за једну од две могућности: да орган прибави податке о 
којима се води службена евиденција или да ће то кандидат 
учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на сајту 
Министарства одбране или Војске Србије. 

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

Документа о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција су: уверење о држављанству; извод из 
матичне књиге рођених; уверење из суда и МУП-а да се 
против лица не води кривични поступак, односно да лице 
није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање 6 
месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био 
на служби да му радни однос у државном органу није прес-
тао због повреде дужности из радног односа.

Кандидати који конкуришу на више формацијских места 
подносе појединачне пријаве за свако формацијско место 
на које конкуришу.

Лице које је већ запослено у Министарству одбране или 
Војсци Србије, а које се пријављује на јавни конкурс, уместо 
уверења о држављанству и извода из матичне књиге рође-
них подноси решење о распоређивању на радно место, 
односно формацијско место у организационој јединици у 
којој ради, или решење да је нераспоређено.

БЕОГРА Д

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

На основу члана 4 Правилника о спровођењу јавног кон-
курса за попуњавање радних места у Управи за извршење 
кривичних санкција („Службени гласник 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: 112-7547/2019 од 26. 
јула 2019. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА 
У УПРАВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ 

САНКЦИЈА
I Орган у коме се радно место попуњава: Министар-
ство правде – Управа за извршење кривичних санкција, 
Немањина 22-24, Београд 

Радно место које се попуњава: 

II У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ У БЕОГРАДУ

1) Обезбеђење завода у Служби 
за обезбеђење, звање командир – 

приправник
18 извршилаца

место рада Београд

III Услови за рад који се односе на приправнике у 
Служби за обезбеђење: На основу члана 255 Закона 
о извршењу кривичних санкција („Службени гласник РС“, 
бр. 55/14 и 35/19) за приправника у служби за обезбеђење 
може се примити лице које, поред законом утврђених 
испуњава и следеће услове: да има средње образовање, 
да је млађе од 30 година, и да је психички и физички спо-
собно за вршење службе. За приправника у служби за обез-
беђење може се примити и лице до 35 година живота, ако 
има стечено високо образовање на студијама другог степе-
на (дипломске академске студије - мастер, специјалистич-
ке академске студије, специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године и стечено високо образовање на студијама првог 
степена (основне академске студије, основне струковне 
студије), односно на студијама у трајању до три године.

IV Садржина пријаве и докази који се прилажу уз 
пријаву на јавни конкурс:
- пријава на јавни конкурс (у пријави назначити назив 
радног места за које се конкурише, име и презиме, датум, 
место и државу рођења, јединствени матични број грађана, 
адресу пребивалишта, односно боравишта, контакт теле-
фон, податке о образовању, пријава мора да буде својеруч-
но потписана) - образац пријаве се може преузети са сајта 
Министарства правде;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених; 
- оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема;
- уверење из суда да се против кандидата не води кривични 
поступак за кривично дело које се гони по службеној дуж-
ности (не старије од 30 дана);
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама при-
бавити податке о чињеницама о којима се води службе-
на евиденција или ће то орган учинити уместо ње, која је 
дата у прилогу конкурса (изјава се може преузети са сајта 
Министарства правде).

Документа о чињеницама о којиме се води службе-
на евиденција су: уверење о држављанству и извод из 
матичне књиге рођених.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведе-
не доказе како би орган могао даље да поступа. 
Законом о општем управном поступку („Службени глас-
ник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да је 
орган дужан да по службеној дужности, у складу са зако-
ном, врши увид у податке о чињеницама неопходним за 
одлучивање о којима се води службена евиденција, да их 
прибавља и обрађује (члан 9 став 3); да у поступку који се 
покреће по захтеву странке орган може да врши увид, при-
бавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се 
води службена евиденција када је то неопходно за одлу-
чивање, осим ако странка изричито изјави да ће те подат-
ке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне 
податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покре-

тање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 
3). Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву 
и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног 
поступка. 

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотоко-
пији која је оверена код јавног бележника (изузетно у гра-
довима и општинама у којима нису именовани јавни бележ-
ници, приложени докази могу бити оверени у основним 
судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама 
основних судова, односно општинским управама као пове-
рени посао). 

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

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

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

Посебни услови за рад из Закона о извршењу кри-
вичних санкција: Чланом 253 став 4 Закона о извршењу 
кривичних санкција прописано је да 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 кри-
вични 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 прове-
ра, постоје безбедносне сметње.

VI Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за под-
ношење пријава на конкурс је 15 (петнаест) дана и почиње 
да тече наредног дана од дана оглашавања у периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање.

VII Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство 
правде, Управа за извршење кривичних санкција, 11000 
Београд, Немањина 22-26, са назнаком „За јавни конкурс за 
попуњавање извршилачког радног места“.

VIII Лице задужено за давање обавештења о кон-
курсу: Биљана Станишић и Сања Пешић Дамљановић, 
тел. 011/2685-305 (радним данима од 12.00 до 14.00 часо-
ва).

IX Трајање радног односа: За наведена радна места 
радни однос се заснива на одређено време у трајању од 
шест месеци. Приправник стиче одговарајуће звање, ако 
по завршеном приправничком стажу положи стручни испит 
у служби за обезбеђење. Приправнику у служби за обез-
беђење престаје радни однос, ако у прописаном року не 
положи стручни испит у служби за обезбеђење, изузев ако 
је до тога дошло због болести или из других оправданих 
разлога. 

X Посебне одредбе за пријем приправника у Служ-
би за обезбеђење: Кандидат ће након извршене безбед-
носне провере и психофизичког тестирања бити позван на 
проверу здравствене способности за рад у служби за обез-
беђење, са ношењем оружја. Лекарски преглед за утврђи-
вање здравственог стања кандидата обавља се у Заводу 
за заштиту радника Министарства унутрашњих послова у 
Београду, Дурмиторска 9. Трошкове здравственог прегледа 
кандидати плаћају лично без права на рефундацију. Канди-
дат који на лекарском прегледу добије негативан лекарски 
налаз елиминише се из даљег поступка пријема кандидата.

Кандидату који није испунио услов везан за психофизичке 
способности, здравствене способности или за кога постоје 
безбедносне сметње доставља се решење о одбијању, у 
коме се наводе разлози због чега се кандидату не дозвоља-
ва да даље учествује у поступку пријема.

Све фазе тестирања су елиминаторне. Кандидат који је 
испунио формални услов и прошао безбедносну проверу, 
психофизичко тестирање и здравствени преглед позива се 
на разговор. На разговору се проверава вештина комуника-
ције непосредно кроз разговор са кандидатима. Управа за 
извршење кривичних санкција ће службеним путем врши-
ти безбедносну проверу, у складу са чланом 254 Закона о 
извршењу кривичних санкција.

НАПОМЕНА: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 

Администрација и управа

Национална служба
за запошљавање
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или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овере-
ној од стране јавног бележника, у општини или суду биће 
одбачене закључком конкурсне комисије. Обавештавају се 
кандидати да ће се документација враћати искључиво уз 
писмени захтев кандидата.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Минис-
тарства правде: www.mpravde.gov.rs, на порталу е-управе 
и на огласној табли Управе за извршење кривичних санк-
ција, 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 граматичком роду, 
односе се без дискриминације и на особе женског пола.

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

На основу члана 4 Правилника о спровођењу јавног кон-
курса за попуњавање радних места у Управи за извршење 
кривичних санкција („Службени гласник 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: 112-7547/2019 од 26. 
јула 2019. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА 
У УПРАВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ 

САНКЦИЈА
I Орган у коме се радно место попуњава: Министар-
ство правде – Управа за извршење кривичних санкција, 
Немањина 22-24, Београд 

Радно место које се попуњава: 

II У СПЕЦИЈАЛНОЈ ЗАТВОРСКОЈ БОЛНИЦИ У БЕО-
ГРАДУ

1) Обезбеђење завода у Служби 
за обезбеђење, звање командир – 

приправник
5 извршилаца

место рада Београд

III Услови за рад који се односе на приправнике у 
Служби за обезбеђење: На основу члана 255. Закона 
о извршењу кривичних санкција („Службени гласник РС“, 
бр. 55/14 и 35/19) за приправника у служби за обезбеђење 
може се примити лице које, поред законом утврђених 
испуњава и следеће услове: да има средње образовање, 
да је млађе од 30 година, и да је психички и физички спо-
собно за вршење службе. За приправника у служби за обез-
беђење може се примити и лице до 35 година живота, ако 
има стечено високо образовање на студијама другог степе-
на (дипломске академске студије - мастер, специјалистич-
ке академске студије, специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године и стечено високо образовање на студијама првог 
степена (основне академске студије, основне струковне 
студије), односно на студијама у трајању до три године.

IV Садржина пријаве и докази који се прилажу уз 
пријаву на јавни конкурс:
- пријава на јавни конкурс (у пријави назначити назив 
радног места за које се конкурише, име и презиме, датум, 
место и државу рођења, јединствени матични број грађана, 
адресу пребивалишта, односно боравишта, контакт теле-
фон, податке о образовању, пријава мора да буде својеруч-
но потписана) - образац пријаве се може преузети са сајта 
Министарства правде;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених; 
- оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема;
- уверење из суда да се против кандидата не води кривични 
поступак за кривично дело које се гони по службеној дуж-
ности (не старије од 30 дана);
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама при-
бавити податке о чињеницама о којима се води службе-
на евиденција или ће то орган учинити уместо ње, која је 
дата у прилогу конкурса (изјава се може преузети са сајта 
Министарства правде).

Документа о чињеницама о којиме се води службе-

на евиденција су: уверење о држављанству и извод из 
матичне књиге рођених.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведе-
не доказе како би орган могао даље да поступа. 

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

Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и 
сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног 
поступка. 

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотоко-
пији која је оверена код јавног бележника (изузетно у гра-
довима и општинама у којима нису именовани јавни бележ-
ници, приложени докази могу бити оверени у основним 
судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама 
основних судова, односно општинским управама као пове-
рени посао). Као доказ могу се приложити и фотокопије 
докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у 
основним судовима, односно општинској управи.

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

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

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

Посебни услови за рад из Закона о извршењу кривичних 
санкција: Чланом 253 став 4 Закона о извршења кривичних 
санкција прописано је да 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 дуж-
ности, 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 прове-
ра, постоје безбедносне сметње.

VI Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за под-
ношење пријава на конкурс је 15 (петнаест) дана и почиње 
да тече наредног дана од дана оглашавања у периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање.

VII Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство 
правде, Управа за извршење кривичних санкција, 11000 
Београд, Немањина 22-26, са назнаком „За јавни конкурс за 
попуњавање извршилачког радног места“.

VIII Лице задужено за давање обавештења о кон-
курсу: Биљана Станишић и Сања Пешић Дамљановић, 
тел. 011/2685-305 (радним данима од 12.00 до 14.00 часо-
ва).

IX Трајање радног односа: За наведена радна места 
радни однос се заснива на одређено време у трајању од 
шест месеци. Приправник стиче одговарајуће звање, ако 
по завршеном приправничком стажу положи стручни испит 
у служби за обезбеђење. Приправнику у служби за обез-
беђење престаје радни однос, ако у прописаном року не 
положи стручни испит у служби за обезбеђење, изузев ако 
је до тога дошло због болести или из других оправданих 
разлога. 

X Посебне одредбе за пријем приправника у Служ-
би за обезбеђење: Кандидат ће након извршене безбед-
носне провере и психофизичког тестирања бити позван на 
проверу здравствене способности за рад у служби за обез-
беђење, са ношењем оружја.

Лекарски преглед за утврђивање здравственог стања кан-
дидата обавља се у Заводу за заштиту радника Минис-
тарства унутрашњих послова у Београду, Дурмиторска 9. 
Трошкове здравственог прегледа кандидати плаћају лично 
без права на рефундацију. Кандидат који на лекарском пре-

гледу добије негативан лекарски налаз елиминише се из 
даљег поступка пријема кандидата.

Кандидату који није испунио услов везан за психофизичке 
способности, здравствене способности или за кога постоје 
безбедносне сметње доставља се решење о одбијању, у 
коме се наводе разлози због чега се кандидату не дозвоља-
ва да даље учествује у поступку пријема. Све фазе тести-
рања су елиминаторне. Кандидат који је испунио формални 
услов и прошао безбедносну проверу, психофизичко тес-
тирање и здравствени преглед позива се на разговор. На 
разговору се проверава вештина комуникације непосредно 
кроз разговор са кандидатима.

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

НАПОМЕНА: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овере-
ној од стране јавног бележника, у општини или суду биће 
одбачене закључком конкурсне комисије. Обавештавају се 
кандидати да ће се документација враћати искључиво уз 
писмени захтев кандидата.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Минис-
тарства правде: www.mpravde.gov.rs, на порталу е-управе 
и на огласној табли Управе за извршење кривичних санк-
ција, 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 граматичком роду, 
односе се без дискриминације и на особе женског пола.

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

На основу члана 4 Правилника о спровођењу јавног кон-
курса за попуњавање радних места у Управи за извршење 
кривичних санкција („Службени гласник 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: 112-7547/2019 од 26. 
јула 2019. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА 
У УПРАВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

I Орган у коме се радно место попуњава: Министар-
ство правде – Управа за извршење кривичних санкција, 
Немањина 22-24, Београд 

Радно место које се попуњава: 

II У ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ У БЕОГРАДУ

1) Послови спољног обезбеђења, 
техничке безбедности и заштите од 

пожара у Служби за обезбеђење, звање 
командир – приправник

25 извршилаца
место рада Београд

III Услови за рад који се односе на приправнике у 
Служби за обезбеђење: На основу члана 255 Закона 
о извршењу кривичних санкција („Службени гласник РС“, 
бр. 55/14 и 35/19) за приправника у служби за обезбеђење 
може се примити лице које, поред законом утврђених 
испуњава и следеће услове: да има средње образовање, 
да је млађе од 30 година, и да је психички и физички спо-
собно за вршење службе. За приправника у служби за обез-
беђење може се примити и лице до 35 година живота, ако 
има стечено високо образовање на студијама другог степе-
на (дипломске академске студије - мастер, специјалистич-
ке академске студије, специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године и стечено високо образовање на студијама првог 
степена (основне академске студије, основне струковне 
студије), односно на студијама у трајању до три године.

IV Садржина пријаве и докази који се прилажу уз 
пријаву на јавни конкурс:
- пријава на јавни конкурс (у пријави назначити назив 
радног места за које се конкурише, име и презиме, датум, 
место и државу рођења, јединствени матични број грађана, 
адресу пребивалишта, односно боравишта, контакт теле-
фон, податке о образовању, пријава мора да буде својеруч-

Администрација и управа



Бесплатна публикација о запошљавању 1704.09.2019. |  Број 845 |   

но потписана) - образац пријаве се може преузети са сајта 
Министарства правде;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених; 
- оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема;
- уверење из суда да се против кандидата не води кривични 
поступак за кривично дело које се гони по службеној дуж-
ности (не старије од 30 дана);
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама при-
бавити податке о чињеницама о којима се води службе-
на евиденција или ће то орган учинити уместо ње, која је 
дата у прилогу конкурса (изјава се може преузети са сајта 
Министарства правде).

Документа о чињеницама о којиме се води службена еви-
денција су: уверење о држављанству и извод из матичне 
књиге рођених. Попуњену изјаву је неопходно доставити 
уз напред наведене доказе како би орган могао даље да 
поступа. 

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

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотоко-
пији која је оверена код јавног бележника (изузетно у гра-
довима и општинама у којима нису именовани јавни бележ-
ници, приложени докази могу бити оверени у основним 
судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама 
основних судова, односно општинским управама као пове-
рени посао). Као доказ могу се приложити и фотокопије 
докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у 
основним судовима, односно општинској управи.

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

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

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

Посебни услови за рад из Закона о извршењу кривичних 
санкција: Чланом 253 став 4 Закона о извршења кривичних 
санкција прописано је да 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 дуж-
ности, 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 прове-
ра, постоје безбедносне сметње.

VI Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за под-
ношење пријава на конкурс је 15 (петнаест) дана и почиње 
да тече наредног дана од дана оглашавања у периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање.

VII Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство 
правде, Управа за извршење кривичних санкција, 11000 
Београд, Немањина 22-26, са назнаком „За јавни конкурс за 
попуњавање извршилачког радног места“.

VIII Лице задужено за давање обавештења о кон-
курсу: Биљана Станишић и Сања Пешић Дамљановић, 
тел. 011/2685-305 (радним данима од 12.00 до 14.00 часо-
ва).

IX Трајање радног односа: За наведена радна места 
радни однос се заснива на одређено време у трајању од 
шест месеци. Приправник стиче одговарајуће звање, ако 
по завршеном приправничком стажу положи стручни испит 

у служби за обезбеђење. Приправнику у служби за обез-
беђење престаје радни однос, ако у прописаном року не 
положи стручни испит у служби за обезбеђење, изузев ако 
је до тога дошло због болести или из других оправданих 
разлога. 

X Посебне одредбе за пријем приправника у Служ-
би за обезбеђење: Кандидат ће након извршене безбед-
носне провере и психофизичког тестирања бити позван на 
проверу здравствене способности за рад у служби за обез-
беђење, са ношењем оружја. Лекарски преглед за утврђи-
вање здравственог стања кандидата обавља се у Заводу 
за заштиту радника Министарства унутрашњих послова у 
Београду, Дурмиторска 9. Трошкове здравственог прегледа 
кандидати плаћају лично без права на рефундацију. Канди-
дат који на лекарском прегледу добије негативан лекарски 
налаз елиминише се из даљег поступка пријема кандидата.

Кандидату који није испунио услов везан за психофизичке 
способности, здравствене способности или за кога постоје 
безбедносне сметње доставља се решење о одбијању, у 
коме се наводе разлози због чега се кандидату не дозвоља-
ва да даље учествује у поступку пријема. Све фазе тести-
рања су елиминаторне. Кандидат који је испунио формални 
услов и прошао безбедносну проверу, психофизичко тес-
тирање и здравствени преглед позива се на разговор. На 
разговору се проверава вештина комуникације непосредно 
кроз разговор са кандидатима. Управа за извршење кри-
вичних санкција ће службеним путем вршити безбедносну 
проверу, у складу са чланом 254 Закона о извршењу кри-
вичних санкција.

НАПОМЕНА: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овере-
ној од стране јавног бележника, у општини или суду биће 
одбачене закључком конкурсне комисије. Обавештавају се 
кандидати да ће се документација враћати искључиво уз 
писмени захтев кандидата.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Минис-
тарства правде: www.mpravde.gov.rs, на порталу е-управе 
и на огласној табли Управе за извршење кривичних санк-
ција, 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 граматичком роду, 
односе се без дискриминације и на особе женског пола.

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА СЕКТОР ЗА 

ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ

На основу члана 135 Закона о полицији („Службени гласник 
РС“, бр. 6/2016, 24/2018 и 87/2018) и члана 2, а у вези са чл. 
6 и 7 Уредбе о спровођењу јавног конкурса за попуњавање 
радних места полицијских службеника у Министарству 
унутрашњих послова („Службени гласник РС“, бр. 18/2019), 
Сектор за људске ресурсе оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА ПОЛИЦИЈСКИХ 
СЛУЖБЕНИКА 

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

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

Радна места која се попуњавају:

1. Главни службеник за селекцију I
Одсек за селекцију, Одељење за регрутацију и 

селекцију, Сектор за људске ресурсе
1 извршилац, утврђено под редним бројем 

08.5.2.3 у акту о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у Министарству 

унутрашњих послова

2. Главни службеник за пружање 
информација у вези заснивања радног 

односа и конкурса I
Одсек за пружање информацију и 

координацију, Одељење за регрутацију и 
селекцију, Сектор за људске ресурсе

1 извршилац, утврђено под редним бројем 
08.5.3.2 у акту о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места у Министарству 
унутрашњих послова

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

Опис послова

За радно место главни службеник за селекцију I: 
координира и спроводи поступак селекције кандидата у 
циљу квалитетног одабира и задржавања квалитетних кан-
дидата у Министарству; унапређује инструменте селекције; 
припрема и организује изборни поступак; израђује нацрте 
нормативних и инструктивних аката и предлаже њихову 
измену; учествује у раду Конкурсне комисије и сарађује са 
запосленима/члановима Комисије на спровођењу поступ-
ка селекције; обавља стручне послове за конкурсне коми-
сије; пружа стручну помоћ запосленима у Сектору и другим 
организационим јединицама Министарства у вези спро-
вођења конкурса; припрема и израђује евиденције, анали-
зе, извештаје, информације и предлоге одговора; учествује 
у изради планова и програма рада; активно доприноси 
организационом и нормативном унапређењу функције 
управљања људским ресурсима; уноси све промене на 
кадровску евиденцију запослених у Министарству; даје 
предлоге за организационо и нормативно унапређење из 
делокруга рада; усваја принципе, нове методе и технике и 
примењује искуства најбољих примера из праксе у области 
рада; припрема податке неопходне за израду нацрта и 
предлога прописа и општих аката из делокруга рада; спро-
води и прати примену законских и подзаконских прописа, 
интерних обавезујућих аката и стратешких докумената  из 
делокруга рада; непосредно учествује у унапређењу стру-
чне оспособљености запослених за успешан и квалитетан 
рад у условима примене савремених средстава и метода; 
припрема и израђује евиденције, анализе, извештаје и 
информације у складу са захтевима посла и степеном обра-
зовања; одлаже, чува и архивира документацију у складу 
са прописима; обавља и друге унутрашње послове који су 
у непосредној вези са полицијским пословима, а који му се 
ставе у задатак по налогу надређеног руководиоца.

За радно место главни службеник за пружање 
информација у вези заснивања радног односа и 
конкурса I: израђује евиденције, анализе и извештаје у 
вези са заснивањем радног односа и другим видовима рад-
ног ангажовања у Министарству; сачињава информације и 
предлоге одговора у вези са заснивањем радног односа и 
другим видовима радног ангажовања у Министарству; при-
према изјашњења по жалбама у вези са интерним и јавним 
конкурсима и комуницира по наведеном питању са надлеж-
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ном оргаизационом јединицом за радне односе; уноси све 
промене на кадровску евиденцију запослених у Министар-
ству; учествује у изради планова и програма рада; даје 
предлоге за организационо и нормативно унапређење из 
делокруга рада; усваја принципе, нове методе и технике и 
примењује искуства најбољих примера из праксе у области 
рада; припрема податке неопходне за израду нацрта и 
предлога прописа и општих аката из делокруга рада; спро-
води и прати примену законских и подзаконских прописа, 
интерних обавезујућих аката и стратешких докумената  из 
делокруга рада; непосредно учествује у унапређењу стру-
чне оспособљености запослених за успешан и квалитетан 
рад у условима примене савремених средстава и метода; 
припрема и израђује евиденције, анализе, извештаје и 
информације у складу са захтевима посла и степеном обра-
зовања; одлаже, чува и архивира документацију у складу 
са прописима; обавља и друге унутрашње послове који су 
у непосредној вези са полицијским пословима, а који му се 
ставе у задатак по налогу надређеног руководиоца.

Услови за оба радна места: стечено високо образо-
вање по Закону о универзитету у трајању од најмање чети-
ри године или високо образовање стечено на студијама I 
степена - основне академске студије или специјалистичке 
струковне студије, у обиму 240 ЕСПБ, из научних области 
у оквиру образовно-научних поља друштвено-хуманистич-
ке науке или интердисциплинарне, мултидисциплинарне и 
трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије. Кан-
дидати од стечених 240 ЕСПБ бодова морају имати најмање 
180 ЕСПБ бодова из научних области у оквиру наведених 
образовно-научних поља. Кандидати морају да испуњавају 
опште услове за рад у државним органима предвиђене 
законом, посебне услове прописане Законом о полицији 
(члан 137 и 138) и Правилником о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у Министарству унутрашњих 
послова.

У изборном поступку проверавају се: формално-правни 
услови – увидом у податке из пријаве и на основу распо-
ложиве документације; техничке компетенције (знања и 
вештине) – писаним тестом знања који садржи и питање у 
виду решавања конкретног проблема, задатка и ситуације 
(студија случаја); психолошки захтеви и базичне компетен-
ције – стандардизованим психолошким тестовима и психо-
лошким интервјуом; здравствена способност – обављањем 
лекарског прегледа у референтној здравственој установи; 
интервју – полуструктурисаним интервјуом.
 
Знања, вештине и стручна оспособљеност, потреб-
не за рад на оба радна места, а које се проверавају 
и оцењују у изборном поступку су: знање из области 
рада на радном месту, у складу са описом посла радног 
места, познавање Закона о полицији у области људских 
ресурса, Закона о општем управном поступку и Закона о 
државним службеницима.

Датум оглашавања: 23.08.2019. године.

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

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

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

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: 
Весна Васиљевић, тел. 011/274-0000, локал 402-81, e/mail: 
vesna.vasiljevic@mup.gov.rs, у периоду од 13.00 до 15.00 
часова, сваког радног дана.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: обра-
зац пријаве на конкурс - дат је уз овај оглас, чини његов 
саставни део и исти је неопходно попунити и својеручно 
потписати; кратка биографија; оверена фотокопија дипло-
ме о стеченом образовању у складу са прописаним условом 
у погледу образовања; оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених Републике Србије; ори-
гинал или оверена фотокопија уверења о држављанству 
Републике Србије (са датумом издавања не старијим од 
шест месеци); оригинал уверења Основног и Вишег суда да 
се против кандидата не води кривични поступак (са дату-
мом издавања не старијим од шест месеци); очитана лична 
карта са чипом или оверена фотокопија личне карте која 
није чипована; оверена фотокопија радне књижице или 

извода из електронске базе података Централног регис-
тра Фонда за пензијско-инвалидско осигурање; оверене 
фотокопије исправа којима се доказују подаци о радном 
искуству (потврде, решења и други акти из којих се види 
на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком 
периоду је стечено радно искуство), уколико кандидат исто 
поседује; оверена фотокопија исправа којима се доказују 
подаци о стручном оспособљавању, усавршавању и посеб-
ним областима знања (уколико кандидат исто поседује); 
оверена фотокопија уверења о положеном стручном испи-
ту (уколико кандидат исто поседује); доказ да кандидат има 
пријављено пребивалиште на територији Републике Србије 
- најмање годину дана непрекидно пре дана подношења 
пријаве на јавни конкурс; изјава у којој се кандидат опре-
дељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција или ће то орган учи-
нити уместо њега; образац изјаве дат је уз овај оглас и исти 
је неопходно попунити и својеручно потписати.

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

Датум отпочињања изборног поступка: 09.09.2019. 
године. Овим се сматра да су сви кандидати који су ушли у 
изборни поступак уредно обавештени о отпочињању истог.

НАПОМЕНА: Документи о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству Републике Србије, уверење 
Основног и Вишег суда да се против кандидата не води кри-
вични поступак и доказ да кандидат има пријављено пре-
бивалиште на територији Републике Србије.

Одредбом члана 9 и 103 Закона о општем управном поступ-
ку („Службени гласник РС“, број 18/2016 и 95/2018-аутен-
тично тумачење), прописано је, између осталог, да у 
поступку који се покреће по захтеву странке, орган може 
да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чиње-
ницама о којима се води службена евиденција, када је то 
неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изја-
ви да ће 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.)

Потребно је да учесник конкурса достави изјаву 
којом се опредељује за једну од две могућности: да 
Министарство прибави податке о којима се води службена 
евиденција или да ће то кандидат учини сам. Препорука је 
да учесник конкурса сам достави сву неопходну докумен-
тацију у циљу бржег и ефикаснијег спровођења конкурса.

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

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

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ 
УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

На основу члана 54 Закона о државним службеницима 
(„Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 
- исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 
94/17 и 95/18) и члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јав-
ном конкурсу за попуњавање радних места у државним 
органима („Службени гласник РС“, брoj 2/19) и Закључка 
Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и 
додатно радно ангажовање код корисника јавних средста-
ва 51 број:112-6426/2019 од 26. јуна 2019. године оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се радно местo попуњава: Министар-
ство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бир-
чанинова 6 

II Радно местo којe се попуњава: 

Радно место за подршку пословима 
јавних набавки, звање саветник

Одељење за правне, кадровске и послове 
јавних набавки, Секретаријат Министарства

1 извршилац

Опис посла: Припрема предлог Плана јавних набавки за 
Министарство; учествује у спровођењу поступака јавних 
набавки и обавља друге послове у вези са јавним набав-
кама; припрема податке за извештаје надлежним инсти-
туцијама; води потребне евиденције; проверава и прати 
усклађеност спровођења поступака јавних набавки са 
законским прописима из ове области; израђује извештаје, 
анализе и информације из делокруга рада; обавља и друге 
послове по налогу начелника Одељења. 

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету; положен 
државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства 
у струци; као и потребне компетенције за обављање посло-
ва радног места.

Место рада: Београд.

III Компетенције које се проверавају у изборном 
поступку: Сагласно члану 9 Закона о државним службе-
ницима, 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 спро-
води интервју са комисијом. Кандидатима који учествују у 
изборном поступку прво се проверавају опште функцио-
налне компетенције.

Провера општих функционалних компетенција за 
извршилачко радно место:

1. организација и рад државних органа РС - провераваће се 
путем теста (писмено);
2. дигитална писменост - провераваће се решавањем зада-
така (практичним радом на рачунару);
3. пословна комуникација - провераваће се путем симула-
ције (писмено).

Напомена: 
У погледу провере опште функционалне компетенције 
„дигитална писменост“ (поседовању знања и вештина у 
основама коришћења рачунара, основама коришћења 
интернета, обради текста и табела, табеларне калкула-
ције), ако кандидат поседује важећи сертификат, потвр-
ду или други одговарајући доказ о поседовању знања и 
вештина из наведених области, на траженом нивоу и жели 
да на основу њега буде ослобођен тестирања компетен-
ције - Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни 
образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на 
рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или ове-
реној фотокопији.

Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера 
наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не 
може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

Информације o материјалимa за припрему кандидата за 

Администрација и управа

Школа је знање,
посао је занат
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проверу општих функционалних компетенција могу се наћи 
на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

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

1. Посебна функционална компетенција зa област рада 
јавних набавки (методологија за припрему и израду пла-
на јавних набавки; методологија за припрему конкурсне 
документације у поступку јавних набавки; методологија 
за заштиту права у поступку јавних набавки; облигациони 
односи и методологија за праћење извршења уговора) и 
посебна функционална компетенција за област рада сту-
дијско аналитички послови (прикупљање и обрада подата-
ка из различитих извора, укључујући и способност критич-
ког вредновања и анализирања доступних информација) 
- провераваће се писмено путем симулације. 

2. Посебна функционална компетенција за одређено рад-
но место прописи из надлежности и организације органа 
(Закон о државној управи и Закон о министарствима) - про-
вераваће се усмено путем симулације.

Информације о материјалима за припрему кандидата за 
проверу посебних функционалних кометенција могу се 
наћи на интернет презентацији Министарства државне 
управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs.

Провера понашајних компетенција за извршилач-
кo раднo местo:
Понашајне компетенције (управљање информацијама, 
управљање задацима и остваривање резултата, орјента-
ција ка учењу и променама, изградња и одржавање про-
фесионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) 
- провераваће се путем психометријских тестова, узорка 
понашања и интервјуа базираном на компетенцијама.

Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Процена 
мотивације за рад на радном месту и прихватање вредно-
сти државних органа - провераваће се путем интервјуа са 
комисијом (усмено).

IV Адреса на коју се подноси попуњен образац 
пријаве: Пријаве на конкурс шаљу се поштом на адре-
су Министарство државне управе и локалне самоуправе, 
Бирчанинова 6, 11000 Београд или се подносе непосред-
но на писарници Министарства државне управе и локалне 
самоуправе, Бирчанинова 6, 11000 Београд са назнаком „За 
јавни конкурс” или електронским путем на адресу: tatjana.
jovanovic@mduls.gov.rs. 

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

V Лица задужено за давање обавештења о конкур-
су: Татјана Јовановић, тел: 011/2686-855 од 9.00 до 13.00 
часова.

VI Општи услови за запослење: држављанство Репу-
блике Србије; да је кандидат пунолетан; да кандидату 
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.

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

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 штампаној верзији на писарни-
ци Министарства државне управе и локалне самоуправе, 
Бирчанинова број 6, Београд.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава добија 
шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем 
изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац 
пријаве након што комисија састави списак кандидата међу 
којима се спроводи изборни поступак. Подносилац прија-
ве 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.

IX Докази које прилажу кандидати који су успеш-
но прошли фазе изборног поступка пре интервјуа 
са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фото-
копија уверења о држављанству; оригинал или оверена 

фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал 
или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује струч-
на спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном државном стручном испиту за рад у државним 
органима (кандидати са положеним правосудним испитом 
уместо доказа о положеном државном стручном испиту, 
подносе доказ о положеном правосудном испиту), ориги-
нал 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 спре-
мом је стечено радно искуство).

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

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

Напомена: Законом о општем управном поступку („Служ-
бени 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 складу са законским роковима, 
бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају 
личне податке о чињеницима садржаним у службеним еви-
денцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке 
прибавити сама.

Документа о чињеницама о којима се води службена еви-
денција су: уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима / уверење о положе-
ном правосудном испиту. Потребно је да кандидат у делу 
Изјава* у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да 
се прибаве његови подаци из службених евиденција.

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

Кандидати који не доставе наведене доказе који се при-
лажу у конкурсном поступку, односно који на основу дос-
тављених или прибављених доказа не испуњавају услове 
за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из 
даљег изборног поступка.

Докази се достављају на наведену адресу Министарства. 

XI Врста радног односа: Радни однос заснива се на 
неодређено време.

XII Датум и место провере компетенција кандида-
та у изборном поступку: Са кандидатима чије су прија-
ве 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 20. сеп-
тембра 2019. године, о чему ће кандидати бити обавештени 
писаним путем на адресе које су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција и пона-
шајних компетенција обавиће се у Служби за управљање 
кадровима, у Палати „Србија“ Нови Београд, Булевар Миха-
ила Пупина 2 (источно крило). Провера посебних функцио-
налних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом 
ће се обавити у просторијама Министарства државне упра-
ве и локалне самоуправе. Кандидати који су успешно про-
шли једну фазу изборног поступка обавештавају се о дату-
му, месту и времену спровођења наредне фазе изборног 
поступка на контакте (бројеве телефона или email адресе), 
које наведу у својим обрасцима пријаве.

Напомене: Као државни службеник на извршилачком 
радном место, може да се запосли и лице које нема поло-
жен државни стручни испит, али је дужно да га положи у 
прописаном року. Положен државни стручни испит није 
услов, нити предност за заснивање радног односа. Проб-
ни рад је обавезан за све који први пут заснивају радни 
однос у државном органу. Пробни рад за радни однос 
на неодређено време траје шест месеци. Државни служ-
беник 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, полаже државни стручни испит 

у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпу-
не пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је имено-
вао министар државне управе и локалне самоуправе.

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.
mduls.gov.rs) и огласној табли Министарствa државне упра-
ве и локалне самоуправе; на интернет презентацији Служ-
бе за управљање кадровима (www.suk.gov.rs), на порталу 
е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и пери-
одичном издању огласа Националне службе за запошља-
вање.

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

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА

На основу члана 135 Закона о полицији („Службени глас-
ник РС“, бр. 6/16, 24/18 и 87/18) и члана 2, а у вези са чл. 6 
и 7 Уредбе о спровођењу јавног конкурса за попуњавање 
радних места полицијских службеника у Министарству 
унутрашњих послова („Службени гласник РС“, бр. 18/19), 
Сектор за људске ресурсе оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 

ИЗВРШИЛАЧКОГРАДНОГ МЕСТА
ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА

Орган у коме се попуњава раднo местo: Министар-
ство унутрашњих послова, Кабинет министра

Место рада: СИВ 1, Булевар Михајла Пупина 2, Нови Бео-
град

Радно место које се попуњава:

Главни службеник за ажурирање 
садржаја на веб-сајту Министарства и 

друштвеним мрежама I
Одсек за интерент и мултимедије, Одељење 
за медије и комуникације, Кабинет министра

1 извршилац, утврђено под редним бројем 
01.4.2.3 у акту о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места у Министарству 
унутрашњих послова

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

Опис послова:
• уређује и ажурира веб сајт Министарства, као и званичне 
налоге Министарства на друштвеним мрежама;
• по налогу непосредног руководиоца поставља писани 
материјал и остала документа за која постоји интерес или 
законска обавеза да буду обjављена на сајту Министарства;
• поставља саопштења, најаве и друге вести на сајт Минис-
тарства и друштвеним мрежама;
• контролише, усаглашава и припрема прилоге за веб-
сајт организационих јединица Министарства и прилоге за 
друштвене мреже;
• дизајнира техничка решења за потребе сајта и илустра-
тивне прилоге;
• припрема текстове који промовишу рад Министарства;
• припрема одговарајуће извештаје, анализе, документа-
цију који су од интереса за афирмацију рада организацио-
них јединица;
• даје предлоге за организационо и нормативно уна-
пређење из делокруга рада;
• усваја принципе, нове методе и технике и примењује 
искуства најбољих примера из праксе у области рада;
• припрема податке неопходне за израду нацрта и предло-
га прописа и општих аката из делокруга рада; 
• спроводи и прати примену законских и подзаконских про-
писа, интерних обавезујућих аката и стратешких докумена-
та из делокруга рада;
• непосредно учествује у унапређењу стручне оспособље-
ности запослених за успешан и квалитетан рад у условима 
примене савремених средстава и метода;
• припрема и израђује евиденције, анализе, извештаје и 
информације у складу са захтевима посла и степеном обра-
зовања;
• одлаже, чува и архивира документацију у складу са про-
писима;
• обавља и друге унутрашње послове који су у непосредној 
вези са полицијским пословима, а који му се ставе у задатак 
по налогу надређеног руководиоца.

Администрација и управа
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Услови: стечено високо образовање по Закону о универ-
зитету у трајању од најмање 4 године или високо образо-
вање стечено на студијама I степена - основне академске 
студије или специјалистичке струковне студије, у обиму 240 
ЕСПБ бодова, из научне области саобраћајно инжењерство 
- дипломирани инжењер саобраћаја у оквиру научног поља 
техничко-технолошке науке, менаџмент и бизнис - дипло-
мирани менаџер, историјске, археолошке и класичне нау-
ке - дипломирани историчар уметности у оквиру научног 
поља друштвено-хуманистичке науке, драмске и аудио-ви-
зуелне уметности - дипломирани филмски и телевизијски 
монтажер у оквиру научног поља уметност.

Кандидати од стечених 240 ЕСПБ бодова морају имати нај-
мање 180 ЕСПБ бодова из наведених научних области.

Као посебан услов за рад на наведеном радном месту 
захтева се тест познавања рада на рачунару (MS Office).

Кандидати морају да испуњавају опште услове за рад у 
државним органима предвиђене законом, посебне услове 
прописане Законом о полицији (члан 137 и 138) и Правил-
ником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних 
места у Министарству унутрашњих послова.

У изборном поступку проверавају се: формално-прав-
ни услови - увидом у податке из пријаве и на основу рас-
положиве документације и полагањем теста познавања 
рада на рачунару (MS Office) за кандидате који не поседују 
доказ о истом; техничке компетенције (знања и вештине) 
- писаним тестом знања који садржи и питање у виду реша-
вања конкретног проблема, задатка и ситуације (студија 
случаја); психолошки захтеви и базичне компетенције - 
стандардизованим психолошким тестовима и психолошким 
интервјуом; здравствена способност - обављањем лекарс-
ког прегледа у референтној здравственој установи; интер-
вју - полуструктурисаним интервјуом.

Знања, вештине и стручна оспособљеност, потреб-
не за рад на радном месту, а које се проверавају 
и оцењују у изборном поступку су: познавање орга-
низације, надлежности и делокруга рада Министарства 
унутрашњих послова; активно кришћење информационих 
технологија, прецизније познавање PHP и HTML-a; знање 
из области рада на радном месту у складу са описом пос-
ла наведеног радног места, прецизније коришћење IBM 
Websphere Portal за администрирање сајта, затим Adobe 
Photoshop, Adobe Premiere, Adobe After Effects за обраду 
аудио и визуелног садржаја и друштвених мрежа.

Датум оглашавања: 30.08.2019. године.

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

Рок за подношење пријава на јавни конкурс: Десет 
дана од дана објављивања конкурса у дневном листу 
„Политика“ и почиње да тече наредног дана од дана када 
је конкурс објављен (оглас објављен 30.08.2019. године).

Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: 
Министарство унутрашњих послова, Сектор за људске 
ресурсе, Булевар др Зорана Ђинђића 104, 11070 Нови Бео-
град (писарница СИВ-а 2 или путем поште), са назнаком 
– „За јавни конкурс за радно место главни службеник за 
ажурирање садржаја на веб-сајту Министарства и друштве-
ним мрежама I“.

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: 
Ивана Шошкић, 011/274-0000, локал 402-81, у периоду од 
13.00 до 15.00 часова, сваког радног дана.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- образац пријаве на конкурс - дат је уз овај оглас, чини 
његов саставни део и исти је неопходно попунити и 
својеручно потписати;
- кратка биографија;
- оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању у 
складу са прописаним условом у погледу образовања;
- оверена фотокопија доказа о познавању рада на рачунару 
(MS Office) уколико кандидат исто поседује;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених Републике Србије;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству Републике Србије (са датумом издавања не старијим 
од шест месеци);
- оригинал уверења основног и вишег суда да се против 
кандидата не води кривични поступак (са датумом изда-
вања не старијим од шест месеци);
- очитана лична карта са чипом или оверена фотокопија 

личне карте која није чипована;
- оверена фотокопија радне књижице или извода из елек-
тронске базе података Централног регистра Фонда за пен-
зијско-инвалидско осигурање;
- оверене фотокопије исправа којима се доказују подаци о 
радном искуству (потврде, решења и други акти из којих се 
види на којим пословима, са којом стручном спремом и у 
ком периоду је стечено радно искуство), уколико кандидат 
исто поседује;
- оверена фотокопија исправа којима се доказују подаци о 
стручном оспособљавању, усавршавању и посебним облас-
тима знања (уколико кандидат исто поседује);
- оверена фотокопија уверења о положеном стручном 
испиту (уколико кандидат исто поседује); 
- доказ да кандидат има пријављено пребивалиште на 
територији Републике Србије - најмање годину дана непре-
кидно пре дана подношења пријаве на јавни конкурс;
- изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам при-
бавити податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција или ће то орган учинити уместо њега;

Образац изјаве дат је уз овај оглас и исти је неопходно 
попунити и својеручно потписати.

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

Датум отпочињања изборног поступка: 13.09.2019. 
године.Овим се сматра да су сви кандидати који су ушли у 
изборни поступак уредно обавештени о отпочињању истог.

НАПОМЕНА: Документи о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству Републике Србије, уверење 
Основног и Вишег суда да се против кандидата не води кри-
вични поступак и доказ да кандидат има пријављено пре-
бивалиште на територији Републике Србије.

Одредбом члана 9 и 103 Закона о општем управном поступ-
ку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18-аутентично 
тумачење), прописано је, између осталог, да у поступку 
који се покреће по захтеву странке, орган може да врши 
увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама 
о којима се води службена евиденција, када је то неопход-
но за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће 
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).

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

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

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

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

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

На основу члана 4 Правилника о спровођењу јавног кон-
курса за попуњавање радних места у Управи за извршење 
кривичних санкција („Службени гласник 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: 112-7547/2019 од 26. 
јула 2019. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА 
У УПРАВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ 

САНКЦИЈА
I Орган у коме се радно место попуњава: Министар-
ство правде - Управа за извршење кривичних санкција, 
Немањина 22-24, Београд 

Радна места која се попуњавају: 

II У СПЕЦИЈАЛНОЈ ЗАТВОРСКОЈ БОЛНИЦИ
У БЕОГРАДУ

1. Послови медицинског техничара у 
Групи Б

у Одсеку за спровођење мере обавезног 
психијатријског лечења и чувања у 
здравственој установи у Служби за 

здравствену заштиту, у звању референт
1 извршилац

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

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.

Место рада: Београд, Бачванска 14

III У ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ У БЕОГРАДУ

2. Медицинско-технички послови
у Служби за здравствену заштиту, у звању 

референт
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена средња шко-
ла, медицинске струке, положен државни стручни испит 
или стручни испит у области здравствене заштите и нај-
мање две године радног искуства у струци, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту.

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. 

3. Послови депозита лица лишених 
слободе

у Одсеку за матичну евиденцију у Служби за 
опште послове, у звању референт

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена средња шко-
ла, положен државни стручни испит и најмање две године 
радног искуства у струци, као и потребне компетенције за 
рад на радном месту.

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. 

Место рада: Београд, Бачванска 14

IV Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- пријава са биографијом и наводима о досадашњем рад-
ном искуству (у пријави назначити редни број радног мес-
та из текста конкурса као и назив радног места за које се 
конкурише, име и презиме, датум и место рођења, једин-
ствени матични број грађана, адресу пребивалишта, однос-
но боравишта, мејл адреса за контакт, контакт телефон, 
податке о образовању, податке о врсти и дужини радног 

Администрација и управа

Посао се не чека, посао се тражи
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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 кон-
курс, пријава мора да буде својеручно потписана) - зајед-
ничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема за стручну спрему која је наве-
дена у условима за радно место - заједничко за сва радна 
места;
- уверење из суда да се против кандидата не води кривич-
ни поступак за кривично дело које се гони по службеној 
дужности (не старије од 30 дана) - заједничко 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 стру-
ци) - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном 
стручном испиту у области здравствене заштите или ори-
гинал или оверена фотокопија доказа о положеном држав-
ном стручном испиту- за радна места под р.б. 1 и 2; у складу 
са чланом 101 Закона о државним службеницима државни 
стручни испит нису дужни да полажу државни службеници 
који су здравствени радници или здравствени сарадници у 
Управи за извршење кривичних санкција, који су у обавези 
да полажу или су положили стручни испит у области здрав-
ствене заштите;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном 
државном стручном испиту - за радно место под р.б. 3;
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама при-
бавити податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција или ће то орган учинити уместо ње - заједничко 
за сва радна места.

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

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

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

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

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

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

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

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

Посебни услови за рад на радном месту: Чланом 253 став 
4 Закона о извршења кривичних санкција 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 кривич-
но 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 безбед-
носне сметње.

VI Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за под-
ношење пријава на конкурс је 8 (осам) дана и почиње да 
тече наредног дана од дана оглашавања у периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање.

VII Место, дан и време када ће се спровести избор-
ни поступак: Cа кандидатима чије су пријаве благовре-
мене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су при-
ложени сви потребни докази и који испуњавају услове за 
рад на оглашеном радном месту провера стручних оспо-
собљености, знања и вештина које се вреднују у изборном 
поступку спровешће се у просторијама Специјалне затвор-
ске болнице у Београду и Окружног затвора у Београду, 
Бачванска 14.

О дану и времену спровођења изборног поступка кандида-
ти ће бити обавештени телефоном или телеграмом, на кон-
такте (бројеве телефона или адресе) које наведу у својим 
пријавама.

VIII Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство 
правде, Управа за извршење кривичних санкција, 11000 
Београд, Немањина 22-26, са назнаком „За јавни конкурс за 
попуњавање извршилачког радног места“.

IX Лице задужено за давање обавештења о конкур-
су: Биљана Станишић и Сања Пешић Дамљановић, тел. 
011/2685-305 (радним данима од 12.00 до 14.00 часова).

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

НАПОМЕНЕ: Као државни службеник на извршилачком 
радном месту може да се запосли и лице које нема поло-
жен државни стручни испит, али је дужно да га положи 
у року утврђеном законом. Државни службеник на проб-
ном раду који је радни однос засновао на неодређено вре-
ме и државни службеник који је засновао радни однос на 
неодређено време, а који нема положен државни стручни 
испит полаже државни стручни испит у року од шест месе-
ци од дана заснивања радног односа. 

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

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

Обавештавају се кандидати да ће се документација враћа-
ти искључиво уз писмени захтев кандидата.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Минис-
тарства правде: www.mpravde.gov.rs, на порталу е-управе 
и на огласној табли Управе за извршење кривичних санк-
ција, 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 граматичком роду, 
односе се без дискриминације и на особе женског пола.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ПОВЕРЕНИК ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ

ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ 
ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

На основу члана 34 Закона о слободном приступу инфор-
мацијама од јавног значаја („Службени гласник РС”, бр. 
120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), члана 73 став 3 Закона о 
заштити података о личности („Службени гласник РС”, 
број 87/18), члана 54 Закона о државним службеницима 
(„Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 
- исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09 99/14, 
94/17 и 95/18), члана 9 став 1 и 3 Уредбе о интерном и 
јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним 
органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19), и члана 3 ст. 
5 и 6 Правилника о попуњавању радних места у Служби 
Повереника за информације од јавног значаја и заштиту 
података о личности број: 021-00-14/2019-04 од 19. јуна 
2019. године („Службени гласник РС“, број 45/19), оглаша-
ва се

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ 
ПОВЕРЕНИКА ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД 

ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА 
О ЛИЧНОСТИ

I Датум оглашавања: 04. септембар 2019. године. Датум 
истека рока за пријављивање је 12. септембар 2019. годи-
не.

II Орган у коме се радна места попуњавају: Повере-
ник за информације од јавног значаја и заштиту података о 
личности, Београд, Булевар краља Александра 15. 

III Радна места која се попуњавају:

1) Радно место за развој и унапређивање 
мера на заштити података о личности

Сектор за хармонизацију, одређено под 
редним бројем 5 чланом 48 Правилника о 
унутрашњем уређењу и систематизацији 

радних места у Служби Повереника за 
информације од јавног значаја и заштиту 

података о личности број: 110-00-2/2019-04 
од 08. марта 2019. године, звање самостални 

саветник
1 извршилац

Опис послова: Прати остваривање заштите података о 
личности утврђене Уставом, законом, општеприхваћеним 
правилима међународног права, ратификованим међуна-
родним уговорима и законима, односно документима Саве-
та Европе, Европске уније и других међународних органи-
зација и институција чији је Република Србија члан или које 
одсликавају европске принципе и вредности и даје предло-
ге и препоруке за унапређење заштите; предузима актив-
ности којима се обавештава јавност путем приручника и 
других публикација и материјала, медија, интернета, јав-
них трибина или на други одговарајући начин, о садржини 
и начину остваривања права лица и заштите лица чији се 
подаци прикупљају и обрађују; прати остваривања обавеза 
руковаоца и обрађивача података и иницира надзор у слу-
чају потребе; прати судску праксу у материји заштите пода-
така о личности пред надлежним националним судовима и 
међународну судску и другу праксу и учествује у припреми 
аката Повереника којима се даје иницијатива за доношење 
или измену прописа као и других предлога и препорука, у 
циљу спровођења и побољшања мера заштите података 
о личности и интеграције одговарајућих међународних и 
европских стандарда у национални правни систем; учест-
вује у изради годишњег и посебних извештаја из делокру-
га Сектора; обавља и друге послове које одреди помоћник 
генералног секретара

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

Администрација и управа

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом www.nsz.gov.rs
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2) Радно место за управно правне 
послове

Група II - за извршења решења Повереника 
према лицима основаним или финансираним 
од стране државних органа, Одељење II - за 

извршења, Сектор за жалбе и извршења 
- приступ информацијама, одређено под 
редним бројем 21 чланом 48 Правилника 

о унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места у Служби Повереника за 

информације од јавног значаја и заштиту 
података о личности број: 110-00-2/2019-04 
од 8. мартa 2019. године, звање самостални 

саветник
1 извршилац

Опис послова: Решава у поступку административног 
извршења решења Повереника према лицима основаним 
или финансираним од стране државних органа у сложе-
нијим предметима; припрема акте и предузима друге 
радње у вези са извршавањем решења Повереника; пра-
ти и анализира примену прописа, ставове Управног суда 
из управних спорова и судску праксу; припрема предлоге 
одговора на тужбе у управном спору против одлука Пове-
реника; припрема акте у вези са уставном жалбом поводом 
остваривања права на приступ информацијама од јавног 
значаја; припрема документацију неопходну за спровођење 
одредби о прекршајној одговорности органа власти; прати 
националне прописе у материји доступности информација 
од јавног значаја и учествује у припреми аката којима се 
иницира измена ових прописа и њихово усаглашавање 
са прописима и стандардима европског и међународног 
права; припрема документацију за поступање Поверени-
ка по захтевима за слободан приступ информацијама о 
раду или у вези са радом Групе и Одељења; учествује у 
изради годишњег и посебних извештаја из делокруга Гру-
пе; сарађује са органима државне управе, другим држав-
ним органима, правосудним органима, јавним агенцијама 
и јединицама локалне самоуправе ради уједначености у 
поступању у управним стварима; обавља и друге послове 
које одреди руководилац Групе, начелник Одељења однос-
но помоћник генералног секретара.

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

IV Фазе изборног поступка и учешће кандидата: 
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 спро-
води интервју са комисијом. Кандидатима који учествују у 
изборном поступку прво се проверавају опште функцио-
налне компетенције.

У изборном поступку за сва извршилачка места 
проверавају се: 

1. Опште функционалне компетенције, и то:
• организација и рад државних органа Републике Србије 
провераваће се путем теста (писмено);
• дигитална писменост провераваће се решавањем задата-
ка (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација провераваће се путем симулације 
(писмено).

2. Провера посебних функционалних компетен-
ција:

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

За радно место под редним бројем 1:

Посебне функционалне компетенције за област рада сту-
дијско-аналитички послови: 1) прикупљање и обрада 
података из различитих извора, укључујући и способност 
критичког вредновања и анализирања доступних инфор-
мација, 2) израду секторских анализа - провера ће се врши-
ти усмено – разговором.

Посебна функционална компетенција за радно место - 
прописи и акти из надлежности органа (Закон о слобод-
ном приступу информацијама од јавног значаја и Закон 
о заштити података о личности) - провера ће се вршити 
усмено – разговором. 

Посебна функционална компетенција за радно место - 
страни језик - познавање енглеског језика -провера ће се 
вршити усмено -разговором.

За радно место под редним бројем 2:

Посебне функционалне компетенције за област рада 
управно-правни послови - 1) општи управни поступак, 2) 
правила извршења решења донетог у управном поступку, 
3) посебни управни поступци, 4) управни спорови, правила 
поступка, извршење донетих судских пресуда, 5) пракса/
ставови Управног суда - провера ће се вршити усмено - раз-
говором.

Посебна функционалне компетенције за област рада cту-
дијско -аналитички послови - 1) прикупљање и обраду 
података из различитих извора, укључујући и способност 
критичког вредновања и анализирања доступних инфор-
мација, 2) израда секторских анализа - провера ће се врши-
ти усмено - разговором.

Посебна функционална компетенција за радно место - 
прописи и акти из надлежности органа (Закон о слобод-
ном приступу информацијама од јавног значаја и Закон 
о заштити података о личности) - провера ће се вршити 
усмено - разговором.

Посебна функционална компетенција за радно место - 
страни језик - познавање енглеског језика - провера ће се 
вршити усмено - разговором.

Провера понашајних компетенција за сва извр-
шилачка радна места: Понашајне компетенције (упра-
вљање информацијама, управљање задацима и оства-
ривање резултата, оријентација ка учењу и променама, 
изградња и одржавање професионалних односа, савес-
ност, посвећеност и интегритет) - провераваће се путем 
интервјуа базираног на компетенцијама.

Интервју са комисијом и вредновање кандидата за 
сва извршилачка радна места: Процена мотивације 
за рад на радном месту и прихватање вредности држав-
них органа - провераваће се путем интервјуа са комисијом 
(усмено).

V Рок за подношење пријава: Рок за подношење 
пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања јавног конкурса у периодичном издању огла-
са Националне службе за запошљавање.

VI Пријава на конкурс: Пријава на јавни конкурс врши 
се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет пре-
зентацији Повереникa за информације од јавног значаја и 
заштиту података (www.poverenik.rs), на званичној интер-
нет презентацији Службе за управљање кадровима или у 
штампаној верзији на писарници Повереникa за информа-
ције од јавног значаја и заштиту података, Булевар краља 
Александра 15, Београд.

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.

Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што 
комисија састави списак кандидата међу којима се спрово-
ди изборни поступак. 

VII Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава на 
јавни конкурс мора бити својеручно потписана и може се 
поднети поштом или непосредно на адресу Повереник за 
информације од јавног значаја и заштиту података о лич-
ности, 11000 Београд, Булевар краља Александра 15, са 
назнаком „За јавни конкурс”. 

VIII Лице које је задужено за давање обавештења: 
Небојша Станивуковић, телефон: 011/3408-945.

IX Општи услови за запослење: држављанство Репу-
блике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учесни-
ку 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. 

X Докази које прилажу кандидати који су успешно 
прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са 
Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фото-
копија уверења о држављанству; оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал 
или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује струч-
на спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном државном стручном испиту за рад у државним 
органима (кандидати са положеним правосудним испитом 

уместо доказа о положеном државном стручном испиту, 
подносе доказ о положеном правосудном испиту); ориги-
нал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у 
струци (потврде, решења, уговори и други акти из којих се 
може утврдити на којим пословима, у којем периоду  и са 
којом стручном спремом је стечено радно искуство).

Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступ-
ка пре интервјуа са конкурсном комисијом биће позвани да, 
у року од пет радних дана од дана пријема обавештења, 
доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном 
поступку. Кандидати који не доставе наведене доказе који 
се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу 
достављених или прибављених доказа не испуњавају усло-
ве за запослење, писмено се обавештавају да су искључени 
из даљег изборног поступка. Докази се достављају на наве-
дену адресу за подношење пријаве.

Државни службеник који се пријављује на конкурс, под-
носи решење о распоређивању или премештају на радно 
место у органу у коме ради или решење да је нераспо-
ређен, уместо уверења о држављанству и извода из мати-
чне књиге рођених.

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

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

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016) прописано 
је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља 
и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да 
ће податке прибавити сама. Потребно је да учесник конкур-
са, у обрасцу пријаве на конкурс наведе за коју се од пред-
виђених могућности опредељује, да орган прибави податке 
о којима се води службена евиденција или да ће то кан-
дидат учинити сам. Документа о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: уверење о држављаљнству; 
извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним органима.

XI Место рада: Београд, Булевар краља Александра 15

XII Датуми место провере компетенција учесника у 
изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуња-
вају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на 
основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, 
изборни поступак ће се спровести почев од 23. септембра 
2019. године, у просторијама Повереника за информације 
од јавног значаја и заштиту података о личности у Београ-
ду, Булевар краља Александра 15, канцеларија 415, о чему 
ће учесници конкурса бити обавештени на контакте (броје-
ве телефона или електронску адресу), које наведу у својим 
пријавама. Учесници конкурса који су успешно прошли јед-
ну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту 
и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на 
контакте (бројеве телефона или електорнске адресе), које 
наведу у својим пријавама. 

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

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене решењем. Пробни 
рад обавезан је за оне који први пут заснивају радни однос 
у државном органу. 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, про-
писано је да су кандидатима при запошљавању у државни 
орган, под једнаким условима доступна сва радна места 
и да се избор кандидата врши на основу провере компе-
тенција. Положен државни стручни испит није услов, нити 
предност за заснивање радног односа.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Повере-
ника за информације од јавног значаја и заштиту података 
о личности - www.poverenik.rs, на интернет презентацији 
Службе за управљање кадровима - www.suk.gov.rs, на пор-

Администрација и управа 



Бесплатна публикација о запошљавању 2304.09.2019. |  Број 845 |   

талу е-управе - www.deu.gov.rs, на огласној табли, интер-
нет презентацији - www.nsz.gov.rs и у периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.

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

Образац пријаве на конкурс, за сва радна места, може се 
преузети на званичној интернет презентацији Службе за 
управљање кадровима и интернет презентацији Повере-
ника.

РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

Републички секретаријат за јавне политике, на основу чла-
на 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 („Служ-
бени гласник РС“, број 2/19), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА

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

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за економске анализе, 
звањe саветник

Одељење за економске анализе, Сектор за 
развој и унапређење јавних политика

1 извршилац

Опис послова: Припрема и обрађује податке за изра-
ду анализа за потребе припреме предлога стратешких 
докумената којима се утврђују јавне политике из дело-
круга више органа; обавља послове у поступку припреме 
иницијатива за унапређење процедура за израду стра-
тешких докумената којима се утврђују јавне политике 
из економских области; пружа подршку у дијагностици 
стања појединачних области дефинисаних у годишњем 
програму економских реформи, пружа подршку ресорним 
министарствима у приоритизацији структурних реформи 
и мерењу утицаја приоритетних структурних реформи на 
конкурентност и друштво; пружа подршку у припреми и 
изради кварталног и годишњег билтена о конкурентности 
(Competitiveness monitor) и израђује финалну електронску 
верзију докумената; учествује у обради података ради при-
преме материјала везаних за економске анализе; обавља 
послове извештавања органа државне управе о резулта-
тима анализа ефеката јавних политика; сарађује са орга-
нима ради прикупљања и размене података из делокруга 
Одељења; припрема електронске презентације и инфор-
мације за објављивање на интернет страници и учествује 
у изради информација и извештаја из делокруга Одељења; 
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или 
природно-математичких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету; најмање 
три године радног искуства у струци; положен државни 
стручни испит; потребне компетенције за рад на радном 
месту.

2. Руководилац Групе за правне послове, 
јавне набавке и управљање људским 

ресурсима, звање виши саветник
Група за правне послове, јавне набавке и 
управљање људским ресурсима, Сектор за 

правне и финансијске послове и управљање 
људским ресурсима

1 извршилац

Опис послова: Руководи радом Групе, пружа стручна 
упутства, координира и надзире рад државних службе-
ника у Групи; надзире припрему и израду општих и поје-
диначних правних аката и израђује уговоре које закључује 
Секретаријат; предлаже, развија и реализује системе и 
процедуре рада из области управљања људским ресур-

сима и припрема смернице и упутства руководиоцима 
унутрашњих јединица у свим областима управљања људ-
ским ресурсима; припрема годишњи план јавних и осталих 
набавки, организује и координира спровођење поступака 
набавки, праћење реализације уговора и израду извештаја 
о спроведеним поступцима; стара се о уједначености спро-
вођења поступка вредновање радне успешности државних 
службеника и правилном спровођењу конкурсних поступа-
ка; координира припрему и израду нацрта кадровског пла-
на Секретаријата и прати спровођење кадровског плана; 
стара се о примени мера заштите у погледу обраде пода-
така запослених и пружа информације од јавног значаја на 
захтев; Прати реализацију Програма реформе јавне упра-
ве и учествује у спровођењу активности у Секретаријату; 
координира израду и ажурирање Информатора о раду 
Секретаријата; обавља и друге послове по налогу помоћ-
ника директора.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне науке, на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету; најмање седам година 
радног искуства у струци; положен државни стручни испит; 
потребне компетенције за рад на радном месту.

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

IV Место рада: Београд, Влајковићева 10.

V Фазе изборног поступка и учешће кандидатa за 
радно место под редним бројем 1:
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 спро-
води интервју са комисијом.

У изборном поступку проверавају се:
1. Опште функционалне компетенције:
• организација и рад државних органа РС - провераваће се 
путем теста (писмено);
• дигитална писменост - провераваће се решавањем зада-
така (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација - провераваће се путем симула-
ције (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функционалне ком-
петенције „дигитална писменост“, ако кандидат поседује 
важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ 
о познавању рада на рачунару, на траженом нивоу и жели 
да на основу њега буде ослобођен тестирања компетен-
ције - дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни 
образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на 
рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овере-
ној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног доказа 
донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ 
који је приложен уместо тестовне провере. Информације o 
материјалимa за припрему кандидата за проверу општих 
функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе 
за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

2. Посебне функционалне компетенције
Након пријема извештаја о резултатима провере општих 
функционалних компетенција, међу кандидатима који су 
испунили мерила за проверу општих функционалних ком-
петенција, врши се провера посебних функционалних ком-
петенција, и то:
• посебна функционална компетенција за област рада 
студијско-аналитичких послова (прикупљање и обрадa 
података из различитих извора, укључујући и способност 
критичког вредновања и анализирања доступних инфор-
мација) писмено - путем симулације;
• посебна функционална компетенција за одређено радно 
место (прописи из делокруга радног места - Програм еко-
номских реформи), писмено - путем симулације;
• посебна функционална компетенција за одређено радно 
место (технике прикупљања и обраде података - ACCESS 
програм или други одговарајући програм за управљање 
базама података), писмено - путем симулације.

3. Понашајне компетенције
Понашајне компетенције (управљање информацијама, 
управљање задацима и остваривање резултата, оријента-
ција ка учењу и променама, изградња и одржавање про-
фесионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) 
- провераваће се путем психометријских тестова, узорака 
понашања и интервјуа базираном на компетенцијама.

4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата: 
Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање 
вредности државних органа - провераваће се путем интер-
вјуа са комисијом (усмено). Информације о материјалима 

за припрему кандидата за проверу посебних функционал-
них компетенција могу се наћи на сајту Републичког секре-
таријата за јавне политике, www.rsjp.gov.rs.

VI Фазе изборног поступка и учешће кандидатa за 
радно место под редним бројем 2:
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 спро-
води интервју са комисијом.

У изборном поступку проверавају се:

1. Опште функционалне компетенције:
• организација и рад државних органа РС - провераваће се 
путем теста (писмено);
• дигитална писменост - провераваће се решавањем зада-
така (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација - провераваће се путем симула-
ције (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функционалне ком-
петенције „дигитална писменост“, ако кандидат поседује 
важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ 
о познавању рада на рачунару, на траженом нивоу и жели 
да на основу њега буде ослобођен тестирања компетен-
ције - дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни 
образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на 
рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овере-
ној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног доказа 
донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ 
који је приложен уместо тестовне провере. Информације o 
материјалимa за припрему кандидата за проверу општих 
функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе 
за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

2. Посебне функционалне компетенције 
Након пријема извештаја о резултатима провере општих 
функционалних компетенција, међу кандидатима који су 
испунили мерила за проверу општих функционалних ком-
петенција, врши се провера посебних функционалних ком-
петенција, и то:
• посебна функционална компетенција за област рада 
послови јавних набавки (методологија за припрему кон-
курсне документације у поступку јавних набавки) писмено 
- путем симулације;
• посебна функционална компетенција за област рада 
послови управљања људским ресурсима (управљање људ-
ским ресурсима базирано на компетенцијама) писмено - 
путем симулације;
• посебна функционална компетенција за одређено радно 
место (прописи из делокруга радног места - Закон о плата-
ма државних службеника и намештеника), писмено - путем 
симулације.

3. Понашајне компетенције: Понашајне компетен-
ције (управљање информацијама, управљање задацима 
и остваривање резултата, оријентација ка учењу и про-
менама, изградња и одржавање професионалних односа, 
савесност, посвећеност и интегритет, управљање људским 
ресурсима) - провераваће се путем психометријских тесто-
ва, узорака понашања и интервјуа базираном на компетен-
цијама.

4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата: 
Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање 
вредности државних органа - провераваће се путем интер-
вјуа са комисијом (усмено).

Информације о материјалима за припрему кандидата за 
проверу посебних функционалних компетенција могу се 
наћи на сајту Републичког секретаријата за јавне политике, 
www.rsjp.gov.rs.

VII Датум и место провере компетенција учесни-
ка конкурса у изборном поступку (за оба оглаше-
на радна места): Међу кандидатима који конкуришу 
на наведена радна места, чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве и потпуне, и који испуњавају услове 
предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу подата-
ка наведених у обрасцу пријаве на конкурс, провера наве-
дених компетенција ће се обавити почев од 23. септембра 
2019. године.

Провера општих функционалних компетенција и понашај-
них компетенција за оба оглашена радна места 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 комисијом за оба оглашена радна места ће се обавити у 
просторијама Републичког секретаријата за јавне полити-
ке, Влајковићева 10, Београд.

Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке фазе избор-
ног поступка бити обавештени на контакте (бројеве теле-

Администрација и управа
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фона или e-mail адресе), које наведу у својим обрасцима 
пријаве или путем телеграма на адресу коју су навели у 
обрасцу пријаве.

VIII Адреса на коју се подноси попуњен образац 
пријаве за конкурс: Пријава на конкурс шаље се поштом 
на адресу: Републички секретаријат за јавне политике, 
Немањина 22-26, 11000 Београд, или предаје на писарници 
на истој адреси, са назнаком „За јавни конкурс за попуња-
вање извршилачких радних места”.

IX Лицe задуженo за давање обавештења: Maрија 
Митровић, тел. 011/3346-436. 

Х Општи услови за запослење: држављанство Репу-
блике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учесни-
ку 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.

XI 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.

XII Пријава на јавни конкурс: Пријава на јавни конкурс 
врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Службе за управљање кадровима www.suk.
gov.rs или у просторијама Републичког секретаријата за 
јавне политике, Влајковићева 10, приземље, соба 5.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија 
шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем 
изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац 
пријаве након што комисија састави списак кандидата међу 
којима се спроводи изборни 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.

XIII Докази које прилажу кандидати који су успеш-
но прошли фазе изборног поступка пре интервјуа 
са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фото-
копија уверења о држављанству; оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал 
или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује струч-
на спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном државном стручном испиту за рад у државним 
органима (кандидати са положеним правосудним испитом 
уместо доказа о положеном државном стручном испиту, 
подносе доказ о положеном правосудном испиту); ориги-
нал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у 
струци (потврдe, решењa и други акти из којих се види на 
којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спре-
мом је стечено радно искуство).

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

XIV 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 радних дана од дана пријема обавештења доставе наве-
дене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се при-
лажу у конкурсном поступку, односно који на основу дос-
тављених или прибављених доказа не испуњавају услове 
за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из 
даљег изборног поступка.
Докази се достављају на адресу, Републички секретаријат 
за јавне политике, Београд, Немањина 22-26.

НАПОМЕНЕ: Кандидати који први пут заснивају радни 
однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању 
од шест месеци. Кандидати без положеног државног струч-
ног испита примају се на рад под условом да тај испит 
положе у року од шест месеци од дана заснивања радног 
односа.
Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, про-
писано је да су кандидатима при запошљавању у државни 
орган, под једнаким условима доступна сва радна места 
и да се избор кандидата врши на основу провере компе-
тенција. Положен државни стручни испит није услов, нити 
предност за заснивање радног односа.

Документа о чињеницама о којима се води службена еви-
денција су: уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима / уверење о положеном 
правосудном испиту. Одредбом члана 9 и члана 103 Зако-
на 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 чињеницама 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 непотпу-
не пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потреб-
ни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног 
бележника (изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложени докази могу 
бити оверени у основним судовима, судским јединица-
ма, пријемним канцеларијама основних судова, односно 
општинским управама, као поверени посао), биће одбаче-
не.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је имено-
вао директор Републичког секретаријата за јавне политике. 
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.
rsjp.gov.rs) и огласној табли Републичког секретаријата за 
јавне политике,  на интернет презентацији Службе за упра-
вљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, 
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 граматичком роду, 
односе се без дискриминације и на особе женског пола.

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 гласник РС”, 
бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 
– исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), члана 9 
став 2, а у вези са чланом 11 став 2 Уредбе о интерном 
и јавном конкурсу за попуњавање радних места у држав-
ним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19), Служба за 
управљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњава положаj: Министарство 
финансија, Београд

Положај који се попуњава:

Помоћник министра - руководилац 
Сектора за праћење фискалних ризика
у Министарству финансија, положај у трећој 

групи

Опис послова: руководи, планира, организује и коорди-
нира рад Сектора, даје стручна упутства за рад државних 
службеника у Сектору којим руководи; распоређује посло-
ве на уже унутрашње јединице и непосредне извршиоце; 
учествује у раду радних тела Владе и Народне скупштине; 
сарађује са министарствима, службама Владе и Народне 
скупштине, правосудним органима и другим органима 
државне управе;  сарађује са међународним економским 
и финансијским организацијама; обавља и друге послове 
које одреди министар.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
економске науке на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или на спе-
цијалистичким студијама на факултету; најмање 9 година 
радног искуства у струци или 7 година радног искуства у 
струци од којих најмање две године на руководећим рад-
ним местима или 5 година радног искуства на руководећим 
радним  местима, положен државни стручни испит, као и 
потребне компетенције за обављање послова радног мес-
та; 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 практичним 
радом на рачунару или увидом у доказ о знању рада на 
рачунару;
• пословна комуникација - провера ће се вршити писменим 
путем.

* Посебне функционалне компетенције за област 
рада и то:
1. посебна функционална компетенција за област рада 
послови руковођења (општи, стратегијски и финансијски 
менаџмент) - провера ће се вршити путем усмене симула-
ције;
2. посебна функционална компетенција за област рада 
послови међународне сарадње/европских интеграција 
(познавање прописа ЕУ у контексту праћења усклађивања 
прописа Републике Србије са прописима и стандардима 
Европске уније) - провера ће се вршити путем усмене симу-
лације.

*Посебне функционалне компетенције за радно 
место и то:
3. посебне функционалне компетенције за радно место 
- познавање прописа из делокруга радног места (Закон 
о Народној банци Србије) - провера ће се вршити путем 
усмене симулације;
4. страни језик - енглески језик, ниво Б2 - провера ће се 
вршити путем теста или увидом у доказ о знању енглеског 
језика - ниво Б2.

Понашајне компетенције (управљање информацијама; 
управљање задацима и остваривање резултата; оријента-
ција ка учењу и променама; изградња и одржавање про-
фесионалних односа; савесност, посвећеност и интегритет; 
управљање људским ресурсима; стратешко управљање) - 
провера ће се вршити путем психометријских тестова, узор-
ка понашања и интервјуа базираном на компетенцијама.

Интервју са конкурсном комисијом (процена мотивације за 
рад на радном месту и прихватање вредности државних 
органа).

Трајање рада на положају и место рада: Рад на поло-
жају траје пет година, а место рада је Београд, Кнеза Мило-
ша 20.

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 служ-
бе за запошљавање.

Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс 
садржи: податке о конкурсу; личне податке; адресу стано-
вања; телефон, електронску адресу; образовање, стручне 
и друге испите подносиоца пријаве који су услов за засни-
вање радног односа; податак о знању рада на рачунару; 
податак о знању енглеског језика ниво Б2; додатне едука-
ције; радно искуство; посебне услове; посебне изјаве од 
значаја за учешће у конкурсним поступцима у државним 
органима. Пријава на конкурс мора бити својеручно пот-
писана. 

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 пријаве који 
је доступан на интернет презентацији Службе за упра-
вљање 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 Б2.

Кандидати који уз образац пријаве доставе писани доказ о 
знању рада на рачунару биће ослобођени провере компе-
тенције „дигитална писменост“ сем уколико комисија одлу-
чи да се приложени доказ не може прихватити као доказ 
којим се кандидат ослобађа од провере опште компетен-
ције „дигитална писменост“. 

Кандидати који уз образац пријаве доставе важећи серти-
фикат, потврду или други доказ о знању енглеског језика 
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- ниво Б2 биће ослобођени провере компетенције знање 
енглеског језика - ниво Б2, сем уколико комисија одлучи да 
се приложени доказ не може прихватити као доказ којим 
се кандидат ослобађа од провере знањa енглеског језика 
- ниво Б2.  

Остали докази које прилажу само кандидати који су успеш-
но прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Кон-
курсном комисијом: уверењe о држављанству; извод из 
матичне књиге рођених; диплома о стручној спреми; уве-
рење о положеном државном стручном испиту за рад у 
државним органима (лица са положеним правосудним 
испитом уместо уверења о положеном државном струч-
ном испиту за рад у државним органима достављају уве-
рење 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 поступ-
ка 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 конкурсном поступку, односно који на основу 
достављених или прибављених доказа не испуњавају усло-
ве за запослење, писмено се обавештавају да су искључени 
из даљег изборног поступка. Докази се достављају на наве-
дену адресу Службе за управљање кадровима.

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

Сви докази који се прилажу морају бити на језику и 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 фотоко-
пији код јавног бележника (изузетно у градовима и општи-
нама у којима нису именовани јавни бележници, приложе-
ни докази могу бити оверени у основним судовима, судским 
јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, 
односно општинским управама, као поверени посао). Као 
доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су 
оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, 
односно општинским управама.

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

Потребно је да учесник конкурса, у обрасцу пријаве на кон-
курс наведе за коју се од предвиђених могућности опре-
дељује, да орган прибави податке о којима се води службе-
на евиденција или да ће то кандитат учинити сам. 

Документи о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција су: уверење о држављанству; извод из 
матичне књиге рођених; уверење о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима, односно уве-
рење о положеном правосудном испиту.

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

Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Вла-
да, Служба за управљање кадровима, 11070 Нови 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 конкурсу, у 
периоду од 10 до 12 часова: Ивана Ђуровић, тел. 011/3130-
901, Служба за управљање кадровима.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене. Овај оглас објављује 
се на интернет презентацији и oгласној табли Министар-
ства финансија, на интернет презентацији и oгласној таб-
ли Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, 
на интернет презентацији и периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање. 

У Служби за управљање кадровима може се извршити увид 

у акт о систематизацији послова у органу у ком се попуња-
ва положај који је предмет овог конкурса.

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

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 гласник РС”, 
бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 
– исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), члана 9 
став 2, а у вези са чланом 11 став 2 Уредбе о интерном 
и јавном конкурсу за попуњавање радних места у држав-
ним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19), Служба за 
управљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњава положаj: Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја, Београд

Положај који се попуњава:

Помоћник министра - руководилац 
Сектора за предшколско и основно 

образовање и васпитање
у Министарству просвете, науке и 

технолошког развоја, положај у трећој групи

Опис послова: руководи Сектором; планира, усмерава и 
надзире рад ужих унутрашњих јединица у Сектору, врши 
најсложеније послове из делокруга Сектора, обавља и дру-
ге послове по налогу министра.

Услови: високо образовање из поља друштвено-хуманис-
тичких, природно-математичких, техничко-технолошких 
наука или образовно-уметничког поља уметности на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету и најмање девет година радног искуства у стру-
ци или седам година радног искуства у струци од којих нај-
мање две године на руководећим радним местима или пет 
година радног искуства на руководећим радним местима, 
положен државни стручни испит, као и потребне компе-
тенције 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 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 практичним 
радом на рачунару или увидом у доказ о знању рада на 
рачунару;
• пословна комуникација - провера ће се вршити писменим 
путем.

* Посебне функционалне компетенције и то:
Посебне функционалне компетенције за област рада и то:
1. посебна функционална компетенција за област рада сту-
дијско-аналитички послови (Методологија припреме доку-
мената јавних политика и формална процедура за њихово 
усвајање) - провера ће се вршити путем усмене симулације.

*Посебне функционалне компетенције за радно 
место и то:
2. посебне функционалне компетенције за радно место - 
прописи из надлежности органа (Стратегија развоја обра-
зовања у Србији до 2020. године, Закон о основама система 
образовања и васпитања) - провера ће се вршити путем 
усмене симулације.

Понашајне компетенције (управљање информацијама; 
управљање задацима и остваривање резултата; оријента-
ција ка учењу и променама; изградња и одржавање про-
фесионалних односа; савесност, посвећеност и интегритет; 
управљање људским ресурсима; стратешко управљање) - 
провера ће се вршити путем психометријских тестова, узор-
ка понашања и интервјуа базираном на компетенцијама.

Интервју са конкурсном комисијом (процена мотивације за 
рад на радном месту и прихватање вредности државних 
органа).

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

Рок за подношење пријаве на конкурс: 8 дана. Рок 
почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс 
оглашен у периодичном издању огласа Националне служ-
бе за запошљавање.

Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс 
садржи: податке о конкурсу; личне податке; адресу ста-
новања; телефон, електронску адресу; образовање, стру-
чне и друге испите подносиоца пријаве који су услов за 
заснивање радног односа; податак о знању рада на рачу-
нару; додатне едукације; радно искуство; посебне услове; 
посебне изјаве од значаја за учешће у конкурсним поступ-
цима 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 пријаве који 
је доступан на интернет презентацији Службе за упра-
вљање 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: писа-
ни доказ о знању рада на рачунару.
Кандидати који уз образац пријаве доставе писани доказ о 
знању рада на рачунару биће ослобођени провере компе-
тенције „дигитална писменост“, сем уколико комисија одлу-
чи да се приложени доказ не може прихватити као доказ 
којим се кандидат ослобађа од провере опште компетен-
ције „дигитална писменост“. 

Остали докази које прилажу само кандидати који су успеш-
но прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Кон-
курсном комисијом: уверењe о држављанству; извод из 
матичне књиге рођених; диплома о стручној спреми; уве-
рење о положеном државном стручном испиту за рад у 
државним органима (лица са положеним правосудним 
испитом уместо уверења о положеном државном струч-
ном испиту за рад у државним органима достављају уве-
рење 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 поступ-
ка 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 конкурсном поступку, односно који на основу 
достављених или прибављених доказа не испуњавају усло-
ве за запослење, писмено се обавештавају да су искључени 
из даљег изборног поступка. Докази се достављају на наве-
дену адресу Службе за управљање кадровима.

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

Сви докази који се прилажу морају бити на језику и 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 фотоко-
пији код јавног бележника (изузетно у градовима и општи-
нама у којима нису именовани јавни бележници, приложе-
ни докази могу бити оверени у основним судовима, судским 
јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, 
односно општинским управама, као поверени посао). Као 
доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су 
оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, 
односно општинским управама.

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

Потребно је да учесник конкурса, у обрасцу пријаве на кон-
курс наведе за коју се од предвиђених могућности опре-
дељује, да орган прибави податке о којима се води службе-
на евиденција или да ће то кандитат учинити сам. 

Документи о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција су: уверење о држављанству; извод из 
матичне књиге рођених; уверење о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима, односно уве-
рење о положеном правосудном испиту.

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

Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Вла-
да, Служба за управљање кадровима, 11070 Нови 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 конкур-
су, у периоду од 10 до 12 часова: Бојана Модрић, тел. 
011/3130-901, Служба за управљање кадровима.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене. 

Овај оглас објављује се на интернет презентацији и oглас-
ној табли Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, на интернет презентацији и oгласној табли Службе 
за управљање кадровима, на порталу е-управе, на интер-
нет презентацији и периодичном издању огласа Национал-
не службе за запошљавање. 

У Служби за управљање кадровима може се извршити увид 
у акт о систематизацији послова у органу у ком се попуња-
ва положај који је предмет овог конкурса.

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

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

На основу члана 54 Закона о државним службеницима 
(„Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 
– исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 
97/14, 94/17 и 95/18), члана 9 став 1 Уредбе о интерном и 
јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним 
органима („Службени гласник РС“, број 2/19) и Закључка 
Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и 
додатно радно ангажовање код корисника јавних средста-
ва 51 број: 112-5321/2019 од 29. маја 2019. године, огла-
шава и Закључка Комисије за давање сагласности за ново 
запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника 
јавних средстава 51 број: 112-6433/2019 од 26. јуна 2019. 
године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају: Министар-
ство привреде, Београд, Кнеза Милоша 20 

II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место за унапређење пословног 
окружења у привреди, звањe саветник
Одељење за индустријски развој, Сектор за 
приватизацију, стечај и индустријски развој

1 извршилац

Опис посла: Обавља послове прикупљања и анализи-
рања података о спровођењу активности на смањењу 
администативних процедура и оптерећења привреде про-
писима; учествује у припреми и изради анализа и извештаја 
о утицају мера политике привредног развоја на повећање 
пословне и инвестиционе климе; учествује у предлагању 
мера и покретању иницијатива за решавање кључних 
питања привредника из различитих индустријских сектора 
и сарађује са представницима привреде, Привредном комо-
ром Србије и другим привредним асоцијацијама; учествује 
у покретању иницијатива за развој мера за унапређење 
пословног окружења и унапређење система пословних 

услуга привреди и мера за смањење сиве економије; 
сарађује са другим органима и организацијама на при-
купљању података и развоју мера подршке дигитализацији 
пословања привредних субјеката; учествује у активностима 
које се односе на преговарачко поглавље 20 - Предузет-
ништво и индустријска политика и праћење спровођења 
обавеза у процесу ЕУ интеграција из делокруга Одељења; 
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовног научног поља 
друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких 
наука на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету; најмање три године радног 
искуства у струци; положен државни стручни испит, као и 
потребне компетенције за обављање послова радног мес-
та.
 
2. Радно место за праћење међународне 

сарадње, звање саветник
Група за међународну сарадњу, Одељење за 

међународну сарадњу и европске интеграције
1 извршилац

Опис посла: Учествује у припреми предлога основа, плат-
форми за разговоре за билателарне економске сусрете и 
разговоре и припрема извештаје са тих разговора; при-
према материјале за састанке представника Министарства 
са представницима међународних организација; израђује 
анализе у поступку припреме предлога мера и активности 
у циљу унапређења међународне сарадње; сарађује са 
унутрашњим јединицама ради прикупљања података и 
размене информација, другим органима и организацијама 
и представницима привреде у области међународне еко-
номске сарадње; прати реализацију послова и извршење 
преузетих обавеза и учествује у припреми извештаја и 
информација у извршавању послова из делокруга Групе; 
обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких нау-
ка на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету; најмање три године радног искуства у струци 
положен државни стручни испит, као и потребне компетен-
ције за обављање послова радног места.

III Трајање радног односа: Радна места попуњавају се 
заснивањем радног односа на неодређено време.

IV Место рада за оба радна места: Београд, Кнеза 
Милоша 20

V Фазе изборног поступка и учешће кандидата: 
Кандидатима су при запошљавању у државни орган, под 
једнаким условима, доступна сва радна места и избор кан-
дидата се врши на основу провере компетенција. Изборни 
поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се 
проверавају опште функционалне, посебне функционал-
не и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи 
интервју са комисијом.

Кандидатима се у изборном поступку за сва изрши-
лачка радна места прво проверавају опште функ-
ционалне компетенције. 

1. Провера општих функционалних компетенција 
за оба изршилачка радна места: 
• организација и рад државних органа РС – провераваће се 
путем теста (писмено);
• дигитална писменост – провераваће се решавањем зада-
така  (практичним радом на рачунару); 
• пословна комуникација – провераваће се путем симула-
ције (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функционалне ком-
петенције „дигитална писменост“, ако кандидат поседује 
важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ 
о познавању рада на рачунару, на траженом нивоу и жели 
да на основу њега буде ослобођен тестирања компетен-
ције – дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни 
образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на 
рачунару), достави и тражени доказ о познавању рада на 
рачунару, у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија 
ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може 
или не може да прихвати доказ који је приложен уместо 
тестовне провере.  

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

2. Провера посебних функционалних компетен-
ција: Након пријема извештаја о резултатима провере 
општих функционалних компетенција, међу кандидатима 
који су испунили мерила за проверу општих функционал-
них компетенција, врши се провера посебних функционал-
них компетенција, и то: 

За радно место под редним бројем 1: 
1. посебна функционална компетенција за област рада сту-
дијско-аналитички послови (прикупљање и обрада подата-
ка из различитих извора, укључујући и способност критич-
ког вредновања и анализирања доступних информација);
2. посебна функционална компетенција за одређено рад-
но место - прописи и акти из надлежности и организације 
органа (Стратегија индустријског развоја 2011-2020. годи-
не) и 3. посебна функционална компетенција за одређено 
радно место - релевантни прописи и акти из делокруга рад-
ног места (Национални програм за сузбијање сиве еконо-
мије са Акционим планом за спровођење националног про-
грама за сузбијање сиве економије за период 2019-2020. 
године) - провераваће се писмено путем симулације. 

За радно место под редним бројем 2: 
1. посебна функционална компетенција за одређено радно 
место - страни језик (енглески језик ниво Б1) - провераваће 
се усмено путем разговора;
2. посебна функционална компетенција за област рада 
послови међународне сарадње и европских интеграција 
(процедуре припреме и закључивања међународних спо-
разума);
3. посебна функционална компетенција за област рада сту-
дијско-аналитички послови (прикупљање и обрада подата-
ка из различитих извора, укључујући и способност критич-
ког вредновања и анализирања доступних информација);
4. посебна функционална компетенција за одређено рад-
но место - прописи и акти из надлежности и организације 
органа (Закон о Влади и Закон о министарствима) и
5. посебна функционална компетенција за одређено рад-
но место - релевантни прописи и акти из делокруга радног 
места (Закон о закључивању и извршавању међународних 
уговора) - провераваће се писмено путем симулације. 

Напомена: Ако кандидат поседује важећи сертификат, 
потврду или други одговарајући доказ о знању енглеског 
језика на траженом нивоу и жели да на основу њега буде 
ослобођен тестирања компетенције знање страног језика, 
неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпу-
ности попуњен у делу * Знање страних језика који су тра-
жени конкурсом), достави 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 је приложен уместо усмене провере.

Информације о материјалима за припрему кандидата за 
проверу посебних функционалних кометенција могу се 
наћи на интернет презентацији Министарства привреде 
www.privreda.gov.rs

3. Провера понашајних компетенција за оба изр-
шилачка радна места: Понашајне компетенције (упра-
вљање информацијама, управљање задацима и оства-
ривање резултата, оријентација ка учењу и променама, 
изградња и одржавање професионалних односа, савес-
ност, посвећеност и интегритет) - провераваће се путем 
психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа 
базираног на компетенцијама. 

4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата 
за сва изршилачка радна места: Процена мотивације 
за рад на радном месту и прихватање вредности држав-
них органа - провераваће се путем интервјуа са комисијом 
(усмено). 

VI Рок за подношење пријава: Рок за подношење 
пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања текста јавног конкурса у периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање – 
листу „Послови“. 

VII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет презентацији Служ-
бе за управљање кадровима и Министарства привреде или 
у штампаној верзији у писарници Министарства привреде, 
Кнеза Милоша 20, Београд. 

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија 
шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем 
изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац 
пријаве након што комисија састави списак кандидата међу 
којима се спроводи изборни поступак. Подносилац прија-
ве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана 

Администрација и управа
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од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на 
начин који је у пријави назначио за доставу обавештења. 

VIII Адреса на коју се подноси попуњен образац 
пријаве на конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се поштом 
или предају непосредно на писарници Министарства прив-
реде, Кнеза Милоша 20, Београд, са назнаком „За јавни 
конкурс”. 

IX Лица задужена за давање обавештења о кон-
курсу: Александра Живковић Јакшић, тел. 011/3642-776 и 
Драгана Маркићевић, тел. 011/3642-833.

X Општи услови за запослење: држављанство Репу-
блике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учесни-
ку 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.

XI Докази које прилажу кандидати који су успеш-
но прошли фазе изборног поступка пре интервјуа 
са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фото-
копија уверења о држављанству; оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал 
или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује струч-
на спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном државном стручном испиту за рад у државним 
органима (кандидати са положеним правосудним испитом 
уместо доказа о положеном државном стручном испиту, 
подносе доказ о положеном правосудном испиту); ориги-
нал 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 спре-
мом је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, 
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књи-
ге рођених подноси решење о распоређивању или пре-
мештају на радно место у органу у коме ради или решење 
да је нераспоређен. 

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

XII 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 прилажу у конкурсном поступку. 
Кандидати који не доставе наведене доказе који се при-
лажу у конкурсном поступку, односно који на основу дос-
тављених или прибављених доказа не испуњавају услове 
за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из 
даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу 
Министарства привреде, Београд, Кнеза Милоша 20. 

XIII Датум и место провере компетенција учесника 
конкурса у изборном поступку: Са кандидатима чије су 
пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном кон-
курсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на 
конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 23. 
септембра 2019. године, о чему ће кандидати бити оба-
вештени на контакт (бројеве телефона или електронске 
адресе) који су навели у својим пријавама. 

Провера општих функционалних компетенција и понашај-
них компетенција ће се обавити у Служби за управљање 
кадровима, у Палати „Србија“, Нови Београд, Булевар 
Михајла Пупина 2 (источно крило). Провера посебних 
функционалних компетенција и интервју са Конкурсном 
комисијом ће се обавити у просторијама Министарства 
привреде, Кнеза Милоша 20, Београд. Кандидати који су 
успешно прошли једну фазу изборног поступка обавешта-
вају се о датуму, месту и времену спровођења наредне 
фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или 
електрнске адресе), које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНE: Као државни службеник на извршилачком 
радном месту може да се запосли и лице које нема поло-
жен државни стручни испит, али је дужно да га положи у 
прописаном року. Положен државни стручни испит није 
услов, нити предност за заснивање радног односа. Проб-
ни рад је обавезан 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 рад-
ни однос на неодређено време и државни службеник који 

је засновао радни однос на неодређено време, а који нема 
положен државни стручни испит, полаже државни струч-
ни испит у року од шест месеци од дана заснивања радног 
односа. 

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

Документа о чињеницама о којима се води службена еви-
денција су: уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима/уверење о положеном 
правосудном испиту. Потребно је да учесник конкурса у 
делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин 
жели да се прибаве његови подаци из службених евиден-
ција.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпу-
не пријаве, биће одбачене. 

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је имено-
вао министар привреде.  

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и 
огласној табли Министарства привреде, на интерент пре-
зентацији Службе за управљање кадровима, на порталу 
е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и пери-
одичном издању огласа Националне службе за запошља-
вање. 

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

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ БАРАЈЕВО
Барајево, Миодрага Вуковића 2

тел. 011/8302-110

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: за директора може бити именовано лице које 
испуњава следеће услове и приложи следећу документа-
цију: VII степен стручне спреме и најмање пет година рад-
ног искуства у струци; достављање програма рада и раз-
воја Установе, као саставни део конкурсне документације; 
уверење о држављанству; извод из матичне књиге рође-
них; уверење о школској спреми; доказ о радном искуству 
по закону за директора установе културе; уверење из каз-
нене евиденције полицијске управе и уверење да се не 
води кривични поступак. Лекарско уверење се доставља 
након спроведеног поступка избора. Рок за пријављивање 
на јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве се одбацују 
и исте се неће разматрати. Све додатне информације могу 
се добити на тел. 011/8302-110.

ГЊИЛАНЕ

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ПРИШТИНА, КОСОВО ПОЉЕ,

ОБИЛИЋ, ЛИПЉАН - ГРАЧАНИЦА
38205 Грачаница, Милоша Обилића бб

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: 
високо образовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије, спе-
цијалистичке струковне студије), односно основне студије 
у трајању од најмање четири године - правник, економис-
та, психолог, педагог, андрагог, социолог, дипломирани 
социјални радник и најмање пет година радног искуства у 
струци.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 15 дана и почиње 
да тече наредног дана од дана оглашавања. Уз пријаву на 
конкурс која садржи: име и презиме кандидата, датум и 
место рођења, адресу, прилаже се: уверење о држављан-
ству, уверење суда да лице није под истрагом и да се про-
тив истог не води поступак, оверена фотокопија дипломе, 
потврда о радном стажу у струци и програм рада за ман-
датни период на који се врши избор. Адреса на коју се под-

носе пријаве: Центар за социјални рад Приштина, К. Поље, 
Обилић, Липљан - Грачаница, 38205 Грачаница, Милоша 
Обилића бб, са назнаком „За Управни одбор“. Фотокопије 
докумената које нису оверене код надлежног органа, као 
и неблаговремене и непотпуне пријаве, неће се узимати у 
обзир.

ЈАГОДИНА

ЦЕНТАР ЗА БРИГУ О СТАРИМА, 
ДЕЦИ И ОСОБАМА СА 

ИНВАЛИДИТЕТОМ 
„СВИЛАЈНАЦ“ У СВИЛАЈНЦУ
Свилајнац, Краља Петра Првог 135

Директор Центра 
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора Центра за бригу о старима, деци и 
особама са инвалидитетом „Свилајнац“ у Свилајнцу, може 
бити именован кандидат који испуњава следеће услове: 
да је пунолетан и пословно способан; да је држављанин 
Републике Србије; да има стечено високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
односно на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мас-
тер струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама или специјалистичким струковним студијама и 
одговарајући академски, односно стручни назив утврђен 
у области педагошких, психолошких, правних или економ-
ских наука; да има најмање три године радног искуства на 
пословима за које се захтева високо образовање из тачке 
3 овог става; да није осуђиван и да против кандидата није 
покренут кривични поступак, као и да није покренута истра-
га за кривична дела која га чине неподобним за обављање 
послова директора и да поднесе Програм рада за мандатни 
период на који се врши избор. Мандат директора Центра за 
бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом „Сви-
лајнац“ у Свилајнцу траје четири године и исто лице може 
бити поново именовано за директора. Директора именује 
Скупштина општине Свилајнац, на основу Конкурса, по 
прибављеном мишљењу Управног одбора Центра за бри-
гу о старима, деци и особама са инвалидитетом „Свилај-
нац“. Место рада: Свилајнац, Краља Петра Првог 135. Рок 
за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављи-
вања конкурса у огласним новинама Националне службе 
за запошљавање „Послови“ и почиње да тече наредног 
дана од дана објављивања. Пријава на конкурс са краћом 
биографијом и доказима о испуњавању услова подноси се, 
у запечаћеној коверти, са назнаком: „За Конкурс за имено-
вање директора Центра за бригу о старима, деци и особама 
са инвалидитетом ‚Свилајнац‘ у Свилајнцу - не отварати, на 
адресу: Центар за бригу о старима, деци и особама са инва-
лидитетом „Свилајнац“ у Свилајнцу, Краља Петра Првог 
135, 35210 Свилајнац, лично или путем поште.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс подноси се биографија која 
садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, 
адресу становања, контакт телефон, имејл-адресу, податке 
о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства 
са кратким описом послова на којима је кандидат радио 
до подношења пријаве на конкурс. Пријава мора бити 
својеручно потписана. Докази који се прилажу уз пријаву: 
оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књи-
ге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству Републике Србије; оверена фотокопија 
дипломе о одговарајућој стручној спреми и стеченом одго-
варајућем академском, односно стручном називу у области 
педагошких, психолошких, правних или економских нау-
ка; оригинал или оверена фотокопија исправа којима се 
доказује радно искуство (потврде или други акти из којих 
се доказује најмање три године радног искуства у струци); 
уверење да кандидат није осуђиван; уверење да против 
кандидата није покренут кривични поступак, као и да није 
покренута истрага за кривична дела која га чине неподоб-
ним за обављање послова директора; фотокопија личне 
карте (очитана лична карта); Програм рада за мандатни 
период на који се врши избор. Одредбама члана 9 и чла-
на 103 Закона о општем управном поступку („Службени 
гласник РС“, број 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) 
прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, 
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција, осим ако странка изри-
чито изјави да ће податке прибавити сама. Потребно је да 
учесник овог Конкурса, уз напред наведене доказе, достави 
изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган 
прибави податке о којима се води службена евиденција или 
да ће то кандидат учинити сам. Пример изјаве се налази на 
сајту www.svilajnac.rs. Стручна оспособљеност кандидата, 
знања и вештине оцењују се у изборном поступку увидом у 
доказе који су приложени уз пријаву кандидата и усменим 
разговором са кандидатима који испуњавају услове утврђе-
не Конкурсом - који су доставили благовремене и потпу-
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не пријаве на Конкурс, у складу са прописима који уређују 
област социјалне заштите. Неблаговремене, неразумљи-
ве и пријаве уз које нису приложени сви потребни дока-
зи, Управни одбор одбациће закључком против кога није 
допуштена посебна жалба. Kандидатима међу којима ће се 
спроводити изборни поступак доставиће се писмено оба-
вештење о томе кад отпочиње изборни поступак. Канди-
дати се обавештавају и путем интернет адресе, ако је дата, 
као и телефонским путем. Лице задужено за давање оба-
вештења о Конкурсу је Благица Тодоровић, тел. 064/821-
65-05, сваког радног дана од 8.00 до 16.00 часова.

КРАЉЕВО

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

На основу члана 4 Правилника о спровођењу јавног кон-
курса за попуњавање радних места у Управи за извршење 
кривичних санкција („Службени гласник 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: 112-12556/2018 од 25. 
децембра 2018. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА 
У УПРАВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ 

САНКЦИЈА
I Орган у коме се радно место попуњава: Министар-
ство правде – Управа за извршење кривичних санкција, 
Немањина 22-24, Београд 

Радно место које се попуњава: 

II У ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ У КРАЉЕВУ

1) Обезбеђење завода у Служби 
за обезбеђење, звање командир – 

приправник
3 извршиоца

место рада Краљево

III Услови за рад који се односе на приправнике у 
Служби за обезбеђење: На основу члана 255 Закона 
о извршењу кривичних санкција („Службени гласник РС“, 
бр. 55/14 и 35/19) за приправника у служби за обезбеђење 
може се примити лице које, поред законом утврђених 
испуњава и следеће услове: да има средње образовање, 
да је млађе од 30 година и да је психички и физички спо-
собно за вршење службе. За приправника у служби за обез-
беђење може се примити и лице до 35 година живота, ако 
има стечено високо образовање на студијама другог степе-
на (дипломске академске студије - мастер, специјалистич-
ке академске студије, специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године и стечено високо образовање на студијама првог 
степена (основне академске студије, основне струковне 
студије), односно на студијама у трајању до три године.

IV Садржина пријаве и докази који се прилажу уз 
пријаву на јавни конкурс: 
- пријава на јавни конкурс (у пријави назначити назив 
радног места за које се конкурише, име и презиме, датум, 
место и државу рођења, јединствени матични број грађана, 
адресу пребивалишта, односно боравишта, контакт теле-
фон, податке о образовању, пријава мора да буде својеруч-
но потписана) - образац пријаве се може преузети са сајта 
Министарства правде;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених; 
- оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема;
- уверење из суда да се против кандидата не води кривични 
поступак за кривично дело које се гони по службеној дуж-
ности (не старије од 30 дана);
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама при-
бавити податке о чињеницама о којима се води службе-
на евиденција или ће то орган учинити уместо ње, која је 
дата у прилогу конкурса (изјава се може преузети са сајта 
Министарства правде).

Документа о чињеницама о којиме се води службе-
на евиденција су: уверење о држављанству и извод из 
матичне књиге рођених.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведе-
не доказе како би орган могао даље да поступа. 

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

Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и 
сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног 
поступка. 

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотоко-
пији која је оверена код јавног бележника (изузетно у гра-
довима и општинама у којима нису именовани јавни бележ-
ници, приложени докази могу бити оверени у основним 
судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама 
основних судова, односно општинским управама као пове-
рени посао). 

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

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

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

Посебни услови за рад из Закона о извршењу кри-
вичних санкција: Чланом 253 став 4 Закона о извршења 
кривичних санкција прописано је да 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 кри-
вични 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 прове-
ра, постоје безбедносне сметње.

VI Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за под-
ношење пријава на конкурс је 15 (петнаест) дана и почиње 
да тече наредног дана од дана оглашавања у периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање.

VII Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство 
правде, Управа за извршење кривичних санкција, 11000 
Београд, Немањина 22-26, са назнаком „За јавни конкурс за 
попуњавање извршилачког радног места“.

VIII Лице задужено за давање обавештења о кон-
курсу: Биљана Станишић и Сања Пешић Дамљановић, 
тел. 011/2685-305 (радним данима од 12.00 до 14.00 часо-
ва).

IX Трајање радног односа: За наведена радна места 
радни однос се заснива на одређено време у трајању од 
шест месеци. Приправник стиче одговарајуће звање, ако 
по завршеном приправничком стажу положи стручни испит 
у служби за обезбеђење. Приправнику у служби за обез-
беђење престаје радни однос, ако у прописаном року не 
положи стручни испит у служби за обезбеђење, изузев ако 
је до тога дошло због болести или из других оправданих 
разлога. 

X Посебне одредбе за пријем приправника у Служ-
би за обезбеђење: Кандидат ће након извршене безбед-
носне провере и психофизичког тестирања бити позван на 
проверу здравствене способности за рад у служби за обез-
беђење, са ношењем оружја. Лекарски преглед за утврђи-
вање здравственог стања кандидата обавља се у Заводу 
за заштиту радника Министарства унутрашњих послова у 
Београду, Дурмиторска 9. Трошкове здравственог прегледа 
кандидати плаћају лично без права на рефундацију. Канди-
дат који на лекарском прегледу добије негативан лекарски 
налаз елиминише се из даљег поступка пријема кандидата.

Кандидату који није испунио услов везан за психофизичке 
способности, здравствене способности или за кога постоје 
безбедносне сметње доставља се решење о одбијању, у 

коме се наводе разлози због чега се кандидату не дозвоља-
ва да даље учествује у поступку пријема.

Све фазе тестирања су елиминаторне. Кандидат који је 
испунио формални услов и прошао безбедносну проверу, 
психофизичко тестирање и здравствени преглед позива се 
на разговор. На разговору се проверава вештина комуника-
ције непосредно кроз разговор са кандидатима. Управа за 
извршење кривичних санкција ће службеним путем врши-
ти безбедносну проверу, у складу са чланом 254 Закона о 
извршењу кривичних санкција.

НАПОМЕНА: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овере-
ној од стране јавног бележника, у општини или суду биће 
одбачене закључком конкурсне комисије. Обавештавају се 
кандидати да ће се документација враћати искључиво уз 
писмени захтев кандидата.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Минис-
тарства правде: www.mpravde.gov.rs, на порталу е-управе 
и на огласној табли Управе за извршење кривичних санк-
ција, 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 граматичком роду, 
односе се без дискриминације и на особе женског пола.

ЛЕСКОВАЦ

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОСНОВНИ СУД У ЛЕБАНУ
16230 Лебане, Цара Душана 118

тел. 013/8443-531

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 21.08.2019. годи-
не, исправља се тако што уместо: Рок за подношење прија-
ве почиње да тече наредног дана од дана оглашавања у 
публикацији „Послови“ Националне службе за запошља-
вање, треба да стоји: Рок за подношење пријаве на 
јавни конкурс је осам дана и почиње да тече наред-
ног дана од дана оглашавања јавног конкурса у 
„Службеном гласнику Републике Србије“.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ

16210 Власотинце, Трг ослобођења 12

Финансијско-рачуноводствени 
аналитичар

Опис посла: планира, развија и унапређује методе и про-
цедуре финансијских и рачуноводствених послова; развија, 
припрема и предлаже финансијске планове и израђује еко-
номске анализе о финансијском пословању; прати стање, 
спроводи стручне анализе; испитује информације и анали-
зира акте и предлаже мере за унапређење финансијских и 
рачуноводствених питања из области свог рада; израђује 
буџет и учествује у процедурама уговарања и реализацији 
пројеката; припрема опште и појединачне акте у вези са 
финансијским и рачуноводственим пословима; контроли-
ше и надзире припрему и обраду захтева за плаћање по 
различитим основама; контролише преузимање обавеза 
за реализацију исхода; учествује у припреми финансијских 
извештаја; контролише трансакцију рачуна прихода и 
расхода, рачуна финансијских средстава и обавеза; обез-
беђује примену закона из области свог рада; прати усагла-
шавање потраживања и обавеза.

УСЛОВИ: висока стручна спрема економског смера, 240 
ЕСПБ бодова по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; најмање три године радног искуства из области 
делокруга рада (кандидат ће бити позван на информатив-
ни разговор са могућношћу тестирања о познавању приме-
не стручности на област рада туристичких организација); 
знање рада на рачунару (MS Office, Internet, Windows), 
знање страног језика који је обухваћен наставним планом 
и програмом министарства надлежног за послове просве-
те; усмереност ка резултатима; одличне организационе 
способности; професионализам, прецизност и тачност 
у обављању послова; спремност за тимски рад. Поред 
посебних услова, кандидати треба да испуњавају и усло-
ве из одредби чланова Закона о раду: да су држављани 
Републике Србије, да су пунолетни, да нису осуђивани 
на казну затвора од најмање 6 месеци. Уз пријаву канди-
дат је обавезан да приложи следеће доказе: 1. диплому о 

Администрација и управа
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стручној спреми, 2. уверење о држављанству РС, 3. извод 
из матичне књиге рођених, 4. исправе којима доказује 
радно искуство (потврде, решења и други акти из којих 
се види на којим пословима, са којом стручном спремом 
и у ком периоду је стечено радно искуство), 5. уверење 
о здравственој способности, 6. уверење надлежног орга-
на да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци), 7. 
сетификат или други доказ о познавању енглеског језика 
као и познавање рада на рачунару. Сви докази прилажу 
се у оригиналу или фотокопији која је оверена у општи-
ни или суду или код јавног бележника. Пријава на оглас 
садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, 
адресу становања, податке о образовању, податке о врсти 
и дужини радног искуства са кратким описом послова на 
којима је кандидат радио до подношења пријаве на оглас и 
одговорности на тим пословима, податке о стручном усавр-
шавању и податке о посебним областима знања. Пријаву 
на оглас са комплетном документацијом слати на адресу: 
Туристичка организација општине Власотинце - в.д. дирек-
тора, Tрг ослобођења 12, 16210 Власотинце, са назнаком 
„За оглас”. Лице задужено за давање обавештења о огласу: 
Наташа Ђокић Живковић, тел. 062/232-842. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана 
од дана објављивања. Неблаговремене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви 
потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији, 
неће бити разматране. Овај оглас објављује се на веб-стра-
ници Туристичке организације Општине Власотинце: www.
toovlasotince.rs.

НОВИ СА Д

„NEO YU DENT“ DOO
21000 Нови Сад, Владике Ћирића 27

тел. 021/493-638, 021/493-651

Стручни сарадник за израду 
документације у поступку јавних 

набавки 
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, доктор медицине; VII 
степен стручне спреме - дипломирани фармацеут; VII сте-
пен стручне спреме - доктор стоматологије; са радним иску-
ством 12 месеци; основна информатичка обука; возачка 
дозвола Б категорије; енглески језик - средњи ниво; поло-
жен стручни испит за здравствене раднике. Рок за пријаву 
16.09.2019. Јављање на горе наведени телефон.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
Жабаљ, Трг Светог Саве 3

Директор
на мандатни период од 4 године

Опис послова: представља и заступа Туристичку органи-
зацију, организује и руководи радом Туристичке организа-
ције, доноси правилник о организацији и систематизацији 
послова, предлаже акте које доноси Управни одбор, извр-
шава одлуке Управног одбора и предузима мере за њихово 
спровођење, стара се о законитости рада Туристичке орга-
низације, одговара за коришћење и располагање имови-
ном и врши друге послове утврђене законом и статутом 
Туристичке организације.

УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидат треба да испуни 
и посебне услове за рад на радном месту: стечено високо 
образовање на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету, одговарајући академски, 
односно стручни назив утврђен у области ИМТ наука или 
организационих наука, односно стручни назив дипломи-
рани географ - туризмолог или дипломирани инжењер за 
предузетни менаџмент; радно искуство од четири године, 
од чега најмање две године на руководећим пословима; 
активно знање страног језика који је обухваћен наставним 
планом и програмом министарства надлежног за послове 
просвете. Место рада: Жабаљ, Трг Светог Саве 3. Рок за 
подношење пријава је 15 дана. Рок почиње да тече наред-
ног дана од дана објављивања. Докази који се прилажу уз 
пријаву на конкурс: уверење о општој здравственој способ-
ности; пријава са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству, оригинал или оверена фотокопија уве-
рења о држављанству; оригинал или оверена фотоко-
пија извода из МК рођених; оверена фотокопија дипломе 
којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена 
фотокопија доказа о радним искуству у струци; оригинал 
или оверена фотокопија сертификата или другог доказа о 

познавању страног језика; предлог програма рада и развоја 
туризма општине Жабаљ. Адреса на коју се подносе прија-
ве: Туристичка организација општине Жабаљ, Жабаљ, Трг 
Светог Саве 3; са назнаком “Конкурс за именовање дирек-
тора Туристичке организације општине Жабаљ”. Лице које 
је задужено за давање обавештења о конкурсу: Гаћеша 
Бранислав, телефон: 021/831-688. Конкурс је објављен 
на огласној табли и интернет презентацији Туристичке 
организације општине Жабаљ, у публикацији „Послови”, а 
обавештење о огласу у недељним новинама „Руско слово“. 
Напомена: Управни одбор дужан је да у року од 15 дана 
од дана завршетка конкурса утврди предлог кандидата 
за директора и достави га Скупштини општине. На осно-
ву предлога Управног одбора Скупштина општине именује 
директора Туристичке организације.

ПИРОТ

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
“ВУК КАРАЏИЋ“ У БЕЛОЈ ПАЛАНЦИ

Бела Паланка, Крсте Јоцића 4

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: 1. да је лице пунолетно и пословно способно; 
2. да има стечено образовање из области друштвених 
наука, на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специјализованим струков-
ним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године или специјалистичким студијама на 
факултету; 3. да има најмање 5 година радног искуства на 
руководећем положају у култури; 4. да није правоснажно 
осуђивано на казну затвора од најмање 6 месеци; 5. да му 
нису изречене мере безбедности у складу са законом којим 
се уређују кривична дела и то: обавезно психијатријско 
лечење и чување у здравственој установи, обавезно пси-
хијатријско лечење на слободи, обавезно лечење нарко-
мана, обавезно лечење алкохоличара, забрана вршења 
позива, делатности и дужности; 6. да није члан органа 
политичке странке, односно да му је одређено мировање у 
вршењу функције у органу политичке странке. 

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси 
следећу документацију: извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству; диплому о стручној спреми; 
исправе којима се доказује радно искуство од најмање 5 
година радног стажа на руководећем положају (потврде, 
решења и друга акта из којих се види на којим пословима, 
са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено рад-
но искуство); уверење Министарства унутрашњих послова 
- полицијска управа да није правоснажно осуђиван на без-
условну казну затвора од најмање 6 месеци (издато након 
објављивања конкурса). Сви докази прилажу се у ориги-
налу или фотокопији која је оверена у општини или суду, 
односно код јавног бележника. Пријаве слати на горенаве-
дену адресу. Ближе информације о конкурсу се могу доби-
ти у Народној библиотеци „Вук Караџић“ Бела Паланка, на 
телефон: 018/855-005, код Марине Величковић. Неблаго-
времене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени 
сви потребни докази, комисија одбацује закључком против 
кога није допуштена посебна жалба.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

БЕЛА ПАЛАНКА
18310 Бела Паланка, Српских владара 56

Оглас објављен 21.08.2019. године у публикацији „Посло-
ви“, мења се у делу рока за пријем пријава, тако што 
уместо: Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања конкурса, треба да стоји: Рок за пријављи-
вање на конкурс је 25 дана од дана објављивања 
конкурса.

ПОЖАРЕВАЦ

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
МАЛО ЦРНИЋЕ

12311 Мало Црниће, Бајлонијева 119
тел. 012/280-150

Директор Центра за културу Мало Црниће
на период од четири године 

УСЛОВИ: За директора Центра за културу Мало Црниће 
може бити именовано лице које испуњава опште услове 
прописане Законом о раду и посебне услове: 1) да има 

стечено високо образовање, 2) да има најмање пет годи-
на радног искуства у струци, 3) да има држављанство 
Републике Србије, 4) да поседује опште здравствене спо-
собности, 5) да није осуђивано. Кандидати су обавезни да 
уз пријаву поднесу следеће доказе: 1) предлог програма 
рада и развоја Центра за културу Мало Црниће (за ман-
датни период од четири године), 2) оверену фотокопију 
дипломе или уверења о стеченој стручној спреми, 3) ове-
рену фотокопију радне књижице или поврду послодавца 
из којих се може утврдити на којим пословима је стечено 
радно искуство у струци, 4) биографију која садржи подат-
ке о досадашњем раду и оствареним резултатима, 5) уве-
рење основног суда да кандидат није под истрагом и да 
против њега није подигнута оптужница за кривична дела 
која се гоне по службеној дужности, 6) уверење полицијске 
управе о некажњавању, 7) оригинал или оверену фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених (издат на обрасцу 
сходно Закону о матичним књигама (“Службени гласник 
РС”, број 20/09 и 145/14), 8) оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству, не старије од шест месе-
ци, 9) доказ о општој здравственој способности (оригинал 
лекарског уверења доставља кандидат који буде изабран). 
5. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непот-
пуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потреб-
ни докази, Управни одбор ће одбацити закључком против 
кога се може изјавити посебна жалба Оснивачу, посред-
ством Центра за културу Мало Црниће, у року од три дана 
од дана достављања закључка. Рок за подношење прија-
ва је 8 (осам) дана од дана оглашавања конкурса на зва-
ничној интернет страни Националне службе за запошља-
вање. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса, 
са назнаком “Конкурс за директора”, подносе се писаним 
путем на адресу: Центар за културу Мало Црниће, 12311 
Мало Црниће, Бајлонијева 119, или лично сваког радног 
дана од 7 до 15 часова. Пријаве на конкурс доставити у 
затвореној коверти. Сва обавештења о јавном конкурсу 
можете добити путем телефона: 012/280-150. 

ПОСТАВЉЕЊЕ ОПШТИНСКОГ
ПРАВОБРАНИОЦА

ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
12311 Мало Црниће, Маршала Тита 80

Постављење општинског правобраниоца 
Општине Мало Црниће
на период од пет година 

УСЛОВИ: а) Општи услови: да је држављанин Републике 
Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способ-
ност, да има прописану стручну спрему, да није осуђиван 
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у државном органу. б) Други 
услови прописани Одлуком о Општинском правобранио-
цу општине Мало Црниће (“Службени гласник општине 
Мало Црниће”, број 4/19): завршен правни факултет, поло-
жен правосудни испит, најмање 3 године радног искуства 
у правној струци после положеног правосудног испита, 
достојност за обављање правобранилачке функције. Уз 
пријаву на оглас, кандидат је дужан да достави доказе о 
испуњавању услова огласа, у оригиналу или овереној фото-
копији, и то: 1. уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци), 2. извод из матичне књиге рођених, 3. уверење 
о општој здравственој способности (накнадна достава по 
доношењу одлуке о пријему кандидата), 4. уверење да није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини непо-
добним за обављање послова у државном органу (уверење 
издаје полицијска управа, не старије од 6 месеци), 5. уве-
рење основног и вишег суда да кандидат није под истра-
гом и да против њега није покренут кривични поступак 
(не старије од 6 месеци), 6. диплому о завршеном правном 
факултету, 7. уверење о положеном правосудном испиту, 
8. потврду о радном искуству у правној струци после поло-
женог правосудног испита, 9. исправе којима се доказује 
да раније није престајао радни однос у државном органу, 
односно органу аутономне покрајине или јединице локалне 
самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа. 
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном 
поступку (“Службени гласник РС”, бр. 18/2016) прописано 
је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља 
и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција, осим ако странка изричито изјави 
да ће податке прибавити сама. Документи о чињеница-
ма о којима се води службена евиденција су: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење 
Министарства унутрашњих послова - полицијске управе да 
није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора 
од најмање шест месеци. Потребно је да учесник јавног 
огласа, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом 
се опредељује за једну од могућности, да орган прибави 
податке о којима се води службена евиденција или да ће то 

Администрација и управа
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кандидат учинити сам. Образац изјаве објављен је уз јавни 
оглас за постављење Општинског правобраниоца општи-
не Мало Црниће, на сајту Општине Мало Црниће: www.
opstinamalocrnice.rs. Пријаве на јавни оглас, са доказима о 
испуњавању услова, подносе се Комисији за спровођење 
јавног огласа за постављење Општинског правобраниоца 
општине Мало Црниће, коју образује начелник Општин-
ске управе општине Мало Црниће, у року од 15 дана од 
дана објављивања јавног огласа у публикацији “Посло-
ви”, у затвореној коверти, са назнаком “Пријава на Јавни 
оглас за постављење Општинског правобраниоца општине 
Мало Црниће”, на адресу: Општина Мало Црниће, Комисији 
за спровођење јавног огласа за постављење Општинског 
правобраниоца општине Мало Црниће, Маршала Тита 80, 
12311 Мало Црниће или на писарници Општинске управе 
општине Мало Црниће. Текст јавног огласа објављује се у 
публикацији “Послови” и на сајту Општине Мало Црниће 
www.opstinamalocrnice.rs. О исходу конкурса кандидати ће 
бити писмено обавештени. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узети у разматрање. Лице задужено 
за давање информација о јавном огласу је Јелица Мрдак, 
службеник Општинске управе општине Мало Црниће, број 
телефона: 065/2800-011, сваког радног дана од 07.00 до 
15.00.

СОМБОР

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ КУЛА

25230 Кула, Лењинова 11
тел. 025/751-186

Директор Туристичке организације 
општине Кула

на период од четири године

УСЛОВИ: стечено високо образовање на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или специјалистичким студијама на факултету, 
да је пунолетно и пословно способно лице, да је државља-
нин РС, да поседује радно искуство од четири године, од 
чега најмање две године на руководећим пословима, да 
поседује активно знање најмање једног страног језика које 
одговара нивоу језичке компетентности Б2, да није осуђи-
ван за кривична дела која га чине неподобним за вршење 
функције.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни приложити: извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фото-
копија), уверење о држављанству Републике Србије (ори-
гинал или оверена фотокопија), диплому или уверење о 
стеченом образовању (оригинал или оверена фотокопија), 
доказ о радном искуству (потврда послодавца и фотокопија 
радне књижице), доказ о знању страног језика (сертифи-
кат, потврда, диплома), уверење о некажњавању (не ста-
рије од шест месеци), оверену фотокопију личне карте или 
извод из читача, биографију са контакт подацима, предлог 
програма рада и развоја туризма општине Кула као састав-
ни део конкурсне документације. Пријаве слати на на горе 
наведену адресу, у затвореној коверти са назнаком „За јав-
ни конкурс за избор директора“. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговерене и 
непотпуне пријаве на конкурс се неће разматрати.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

На основу члана 4 Правилника о спровођењу јавног кон-
курса за попуњавање радних места у Управи за извршење 
кривичних санкција („Службени гласник 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: 112-7547/2019 од 26. 
јула 2019. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА 
У УПРАВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ 

САНКЦИЈА
I Орган у коме се радно место попуњава: Министар-
ство правде – Управа за извршење кривичних санкција, 
Немањина 22-24, Београд 

Радно место које се попуњава: 

II У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ У СРЕМСКОЈ 
МИТРОВИЦИ

1) Обезбеђење завода у Служби 
за обезбеђење, звање командир – 

приправник
24 извршиоца

место рада Сремска Митровица

III Услови за рад који се односе на приправнике у 
Служби за обезбеђење: На основу члана 255 Закона 
о извршењу кривичних санкција („Службени гласник РС“, 
бр. 55/14 и 35/19) за приправника у служби за обезбеђење 
може се примити лице које, поред законом утврђених 
испуњава и следеће услове: да има средње образовање, 
да је млађе од 30 година, и да је психички и физички спо-
собно за вршење службе. За приправника у служби за обез-
беђење може се примити и лице до 35 година живота, ако 
има стечено високо образовање на студијама другог степе-
на (дипломске академске студије - мастер, специјалистич-
ке академске студије, специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године и стечено високо образовање на студијама првог 
степена (основне академске студије, основне струковне 
студије), односно на студијама у трајању до три године.

IV Садржина пријаве и докази који се прилажу уз 
пријаву на јавни конкурс:
- пријава на јавни конкурс (у пријави назначити назив 
радног места за које се конкурише, име и презиме, датум, 
место и државу рођења, јединствени матични број грађана, 
адресу пребивалишта, односно боравишта, контакт теле-
фон, податке о образовању, пријава мора да буде својеруч-
но потписана) - образац пријаве се може преузети са сајта 
Министарства правде;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених; 
- оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема;
- уверење из суда да се против кандидата не води кривични 
поступак за кривично дело које се гони по службеној дуж-
ности (не старије од 30 дана);
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама при-
бавити податке о чињеницама о којима се води службе-
на евиденција или ће то орган учинити уместо ње, која је 
дата у прилогу конкурса (изјава се може преузети са сајта 
Министарства правде);

Документа о чињеницама о којиме се води служ-
бена евиденција су: уверење о држављанству и извод 
из матичне књиге рођених. Попуњену изјаву је неопходно 
доставити уз напред наведене доказе како би орган могао 
даље да поступа. 
Законом о општем управном поступку („Службени глас-
ник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да је 
орган дужан да по службеној дужности, у складу са зако-
ном, врши увид у податке о чињеницама неопходним за 
одлучивање о којима се води службена евиденција, да их 
прибавља и обрађује (члан 9 став 3); да у поступку који се 
покреће по захтеву странке орган може да врши увид, при-
бавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се 
води службена евиденција када је то неопходно за одлу-
чивање, осим ако странка изричито изјави да ће те подат-
ке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне 
податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покре-
тање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 
3). Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву 
и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног 
поступка. 

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотоко-
пији која је оверена код јавног бележника (изузетно у гра-
довима и општинама у којима нису именовани јавни бележ-
ници, приложени докази могу бити оверени у основним 
судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама 
основних судова, односно општинским управама као пове-
рени посао). 

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

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

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

V Општи услови за рад на радном месту: држављан-
ство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; 

да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужности из радног 
односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање 
шест месеци (члан 45 став 1 Закона о државним службе-
ницима).

Посебни услови за рад из Закона о извршењу кри-
вичних санкција: Чланом 253 став 4 Закона о извршења 
кривичних санкција прописано је да 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 кри-
вични 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 прове-
ра, постоје безбедносне сметње.

VI Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за под-
ношење пријава на конкурс је 15 (петнаест) дана и почиње 
да тече наредног дана од дана оглашавања у периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање.

VII Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство 
правде, Управа за извршење кривичних санкција, 11000 
Београд, Немањина 22-26, са назнаком „За јавни конкурс за 
попуњавање извршилачког радног места“.

VIII Лице задужено за давање обавештења о кон-
курсу: Биљана Станишић и Сања Пешић Дамљановић, 
тел. 011/2685-305 (радним данима од 12.00 до 14.00 часо-
ва).

IX Трајање радног односа: За наведена радна места 
радни однос се заснива на одређено време у трајању од 
шест месеци. Приправник стиче одговарајуће звање, ако 
по завршеном приправничком стажу положи стручни испит 
у служби за обезбеђење. Приправнику у служби за обез-
беђење престаје радни однос, ако у прописаном року не 
положи стручни испит у служби за обезбеђење, изузев ако 
је до тога дошло због болести или из других оправданих 
разлога. 

X Посебне одредбе за пријем приправника у Служ-
би за обезбеђење: Кандидат ће након извршене безбед-
носне провере и психофизичког тестирања бити позван на 
проверу здравствене способности за рад у служби за обез-
беђење, са ношењем оружја.

Лекарски преглед за утврђивање здравственог стања кан-
дидата обавља се у Заводу за заштиту радника Минис-
тарства унутрашњих послова у Београду, Дурмиторска 9. 
Трошкове здравственог прегледа кандидати плаћају лично 
без права на рефундацију. Кандидат који на лекарском пре-
гледу добије негативан лекарски налаз елиминише се из 
даљег поступка пријема кандидата.

Kандидату који није испунио услов везан за психофизичке 
способности, здравствене способности или за кога постоје 
безбедносне сметње доставља се решење о одбијању, у 
коме се наводе разлози због чега се кандидату не дозвоља-
ва да даље учествује у поступку пријема.

Све фазе тестирања су елиминаторне. Кандидат који је 
испунио формални услов и прошао безбедносну проверу, 
психофизичко тестирање и здравствени преглед позива се 
на разговор. На разговору се проверава вештина комуника-
ције непосредно кроз разговор са кандидатима.

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

НАПОМЕНА: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овере-
ној од стране јавног бележника, у општини или суду биће 
одбачене закључком конкурсне комисије. Обавештавају се 
кандидати да ће се документација враћати искључиво уз 
писмени захтев кандидата.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Минис-
тарства правде: www.mpravde.gov.rs, на порталу е-управе 
и на огласној табли Управе за извршење кривичних санк-
ција, 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 граматичком роду, 
односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Администрација и управа

www.nsz.gov.rs
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ШАБАЦ

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

На основу члана 4 Правилника о спровођењу јавног кон-
курса за попуњавање радних места у Управи за извршење 
кривичних санкција („Службени гласник 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: 112-7547/2019 од 26. 
јула 2019. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА 
У УПРАВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ 

САНКЦИЈА
I Орган у коме се радно место попуњава: Министар-
ство правде – Управа за извршење кривичних санкција, 
Немањина 22-24, Београд 

Радно место које се попуњава: 

II У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ У ШАПЦУ

1) Обезбеђење завода у Служби 
за обезбеђење, звање командир – 

приправник
6 извршилаца

место рада Шабац

III Услови за рад који се односе на приправнике у 
Служби за обезбеђење: На основу члана 255 Закона 
о извршењу кривичних санкција („Службени гласник РС“, 
бр. 55/14 и 35/19) за приправника у служби за обезбеђење 
може се примити лице које, поред законом утврђених 
испуњава и следеће услове: да има средње образовање, 
да је млађе од 30 година, и да је психички и физички спо-
собно за вршење службе. За приправника у служби за обез-
беђење може се примити и лице до 35 година живота, ако 
има стечено високо образовање на студијама другог степе-
на (дипломске академске студије - мастер, специјалистич-
ке академске студије, специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године и стечено високо образовање на студијама првог 
степена (основне академске студије, основне струковне 
студије), односно на студијама у трајању до три године.

IV Садржина пријаве и докази који се прилажу уз 
пријаву на јавни конкурс:
- пријава на јавни конкурс (у пријави назначити назив 
радног места за које се конкурише, име и презиме, датум, 
место и државу рођења, јединствени матични број грађана, 
адресу пребивалишта, односно боравишта, контакт теле-
фон, податке о образовању, пријава мора да буде својеруч-
но потписана) - образац пријаве се може преузети са сајта 
Министарства правде;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених; 
- оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема;
- уверење из суда да се против кандидата не води кривични 
поступак за кривично дело које се гони по службеној дуж-
ности (не старије од 30 дана);
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама при-
бавити податке о чињеницама о којима се води службе-
на евиденција или ће то орган учинити уместо ње, која је 
дата у прилогу конкурса (изјава се може преузети са сајта 
Министарства правде).

Документа о чињеницама о којиме се води службена еви-
денција су: уверење о држављанству и извод из матичне 
књиге рођених. Попуњену изјаву је неопходно доставити 
уз напред наведене доказе како би орган могао даље да 
поступа. 

Законом о општем управном поступку („Службени глас-
ник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да је 
орган дужан да по службеној дужности, у складу са зако-
ном, врши увид у податке о чињеницама неопходним за 
одлучивање о којима се води службена евиденција, да их 
прибавља и обрађује (члан 9 став 3); да у поступку који се 
покреће по захтеву странке орган може да врши увид, при-
бавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се 
води службена евиденција када је то неопходно за одлу-
чивање, осим ако странка изричито изјави да ће те подат-
ке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне 

податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покре-
тање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103 став 3). 

Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и 
сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног 
поступка. 

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотоко-
пији која је оверена код јавног бележника (изузетно у гра-
довима и општинама у којима нису именовани јавни бележ-
ници, приложени докази могу бити оверени у основним 
судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама 
основних судова, односно општинским управама као пове-
рени посао). 

Као доказ могу се приложити и фотокопије докумената које 
су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судови-
ма, односно општинској управи. Сви докази прилажу се 
на српском језику, односно уколико су на страном језику 
морају бити преведени на српски језик и оверени од стра-
не овлашћеног судског тумача. Диплома којом се потврђује 
стручна спрема, а која је стечена у иностранству мора бити 
нострификована.

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

Посебни услови за рад из Закона о извршењу кривичних 
санкција: Чланом 253 став 4 Закона о извршења кривичних 
санкција прописано је да 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 дуж-
ности, 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 прове-
ра, постоје безбедносне сметње.

VI Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за под-
ношење пријава на конкурс је 15 (петнаест) дана и почиње 
да тече наредног дана од дана оглашавања у периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање.

VII Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство 
правде, Управа за извршење кривичних санкција, 11000 
Београд, Немањина 22-26, са назнаком „За јавни конкурс за 
попуњавање извршилачког радног места“.

VIII Лице задужено за давање обавештења о кон-
курсу: Биљана Станишић и Сања Пешић Дамљановић, 
тел. 011/2685-305 (радним данима од 12.00 до 14.00 часо-
ва).

IX Трајање радног односа: За наведена радна места 
радни однос се заснива на одређено време у трајању од 
шест месеци. Приправник стиче одговарајуће звање, ако 
по завршеном приправничком стажу положи стручни испит 
у служби за обезбеђење. Приправнику у служби за обез-
беђење престаје радни однос, ако у прописаном року не 
положи стручни испит у служби за обезбеђење, изузев ако 
је до тога дошло због болести или из других оправданих 
разлога. 

X Посебне одредбе за пријем приправника у Служ-
би за обезбеђење: Кандидат ће након извршене безбед-
носне провере и психофизичког тестирања бити позван на 
проверу здравствене способности за рад у служби за обез-
беђење, са ношењем оружја. Лекарски преглед за утврђи-
вање здравственог стања кандидата обавља се у Заводу 
за заштиту радника Министарства унутрашњих послова у 
Београду, Дурмиторска 9. Трошкове здравственог прегледа 
кандидати плаћају лично без права на рефундацију. Канди-
дат који на лекарском прегледу добије негативан лекарски 
налаз елиминише се из даљег поступка пријема кандидата.

Кандидату који није испунио услов везан за психофизичке 
способности, здравствене способности или за кога постоје 
безбедносне сметње доставља се решење о одбијању, у 
коме се наводе разлози због чега се кандидату не дозвоља-
ва да даље учествује у поступку пријема. Све фазе тести-
рања су елиминаторне. Кандидат који је испунио формални 
услов и прошао безбедносну проверу, психофизичко тес-
тирање и здравствени преглед позива се на разговор. На 
разговору се проверава вештина комуникације непосредно 
кроз разговор са кандидатима.

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

НАПОМЕНА: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овере-
ној од стране јавног бележника, у општини или суду биће 
одбачене закључком конкурсне комисије. Обавештавају се 
кандидати да ће се документација враћати искључиво уз 
писмени захтев кандидата.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Минис-
тарства правде: www.mpravde.gov.rs, на порталу е-управе 
и на огласној табли Управе за извршење кривичних санк-
ција, 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 граматичком роду, 
односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Администрација и управа

Пословни центри НСЗ
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                               Трговина и услуге

„САВА ЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ“
БЕОГРАД

e-mail: sanja.stamenkovic.rasevic@sava-zivot.rs
тел. 063/664-763

Заступник за осигурање
на одређено време 2 месеца, места рада: 

Крагујевац, Аранђеловац, Топола, Кнић, Рача, 
Баточина, Лапово 

2 извршиоца

УСЛОВИ: од III до IV степен стручне спреме, без обзира на 
занимање; радно искуство није неопходно; основно позна-
вање рада на рачунару; пожељна возачка дозвола Б кате-
горије. Особе са блажим облицима инвалидитета (које овај 
посао могу обављати), такође могу да се јаве. Заинтере-
совани кандидати своју радну биографију могу доставити 
на e-mail: sanja.stamenkovic.rasevic@sava-zivot.rs или могу 
да се јаве на контакт телефон: 063/664-763, најкасније до 
14.09.2019.

“LINEAART FURNITURE” DOO 
KRAGUJEVAC
34000 Крагујевац

e-mail: lineaart@outlook.com
тел. 060/3201-051 

Тапетар 
Опис посла: рад у производњи кревета.

ОСТАЛО: средња стручна спрема, без обзира на занимање; 
обавезно радно искуство на истим или сличним послови-
ма; пожељна возачка дозвола Б категорије. Заинтересо-
вани кандидати своју радну биографију могу доставити на 
e-mail: lineaart@outlook.com или могу да се јаве на контакт 
телефон: 060/3201-051, најкасније до 20.09.2019.

„ОЗНА ЖИКЕ БЕЛОГ“ ДОО 
КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац

Драгољуба Миловановића Бене 101
тел. 063/610-566, 063/640-177

Домар 
2 извршиоца

УСЛОВИ: III - VI степен стручне спреме (металска струка, 
електричари, механичари, вариоци, бравари, металостру-
гари, металоглодачи); радно искуство није неопходно; 
пожељна возачка дозвола Б категорије. Услови рада: обез-
беђен и исхрана. Кандидати могу да се јаве лично у прос-
торије послодавца, Драгољуба Миловановића Бене 101 
или могу да се јаве на контакт телефон: 063/610-566 или 
063/640-177, најкасније до 21.09.2019. 

PRESTIGE TEAM
11000 Београд, Царице Милице 9
e-mail: prestigeteam2@gmail.com

Контиста-билансиста
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1, VI или IV степен стручне спреме економске 
струке; пожељно радно искуство; енглески језик - средњи 
ниво; основна информатичка обука. Кандидати треба да 
пошаљу CV на наведену имејл-адресу. Рок за пријављи-
вање 23.09.2019. године.

„ДОН ДОН“ ДОО
11070 Нови Београд

Булевар Зорана Ђинђића 144Б
тел. 060/8101-335

e-mail: jelena.singer@dondon.rs

Пекар
на одређено време од 24 месеца, место рада 

Јаково
4 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме одговарајућег зани-
мања.

Помоћник пекара
на одређено време од 24 месеца, место рада 

Јаково
4 извршиоца

УСЛОВИ: I-II степен стручне спреме одговарајућег зани-
мања. 

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 30 дана од 
дана објављивања. Особа за контакт Јелена Николић.

PHOENIX PHARMA DOO
Чукарица, Боре Станковића Макиш 2

e-mail: sanja.stamenkovic@phoenixpharma.rs

Одвајач робе
за рад у Новом Саду

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII, VI, V, IV или III степен стручне спреме; 
небитно радно искуство; рад у сменама. Рок за пријаву: 
30.09.2019. Јављање на горенаведени имејл.

„INVEKTA GROUP“ DOO
11000 Београд, Копаоничка 31

тел. 069/657-729

Хигијеничар
на одређено време 1 месец, за рад у Суботици

10 извршилаца

УСЛОВИ: било који степен стручне спреме и било које зани-
мање, радно искуство пожељно али није услов. Рад у сме-
нама. Јављање кандидата на телефон. Оглас остаје отво-
рен до 21.09.2019. године.

ДОБРО ДРВО
11000 Београд, Цара Николаја 86

тел. 060/3791-977

Продавац у књижари
на одређено време

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, пожељно рад-
но искуство у продаји, основна информатичка обука. Заин-
тересовани кандидати треба да се јаве на наведени број 
телефона.

„ЈАКУЗА“ ДОО
11070 Нови Београд

Партизанске авијације бб
тел. 011/3177-174

Административни радник
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било којем занимању, 
радно искуство 6 месеци, познавање рада на рачунару (MS 
Office).

„МЛАДИНСКА КЊИГА“ ДОО
11070 Нови Београд

Омладинских бригада 102
тел. 011/225-70-27

Телефонски продавац
са 30 сати радног времена недељно, по 

уговору о делу до 12 месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било којем занимању, 
познавање рада на рачунару. Пријаве слати на e-mail: 
milica.djordjevic@mladinska.rs, у року од 30 дана од дана 
објављивања огласа.

FENC-COMPANY DOO
Петроварадин, Рачког 65

тел. 063/547-027

Радник у оперативи, зачини, омотачи и 
адитиви за месну индустрију

пробни рад 30 дана
3 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без обзира на рад-
но искуство, возачка дозвола Б категорије. Теренски рад, 
обезбеђена исхрана. Рок за пријаву: 27.09.2019. Јављање 
на горенаведени телефон.

HAD “BMP” AD
HOTEL “HYATT REGENCY

BELGRADE”
11070 Нови Београд, Милентија Поповића 5

Радник/ца у вешерају
по уговору о привременим и повременим 

пословима 

Помоћни радник/ца у кухињи
по уговору о привременим и повременим 

пословима 

УСЛОВИ: I степен стручне спреме. Пријаве слати у року од 
30 дана од дана објављивања огласа.

“КАН-МПС” ДОО
11070 Нови Београд, Омладинских бригада 15

Перач кола 
20 извршилаца

Конобар 
10 извршилаца

УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме у било којем 
занимању, пробни рад 1 месец. Пријаве слати у року од 30 
дана од дана објављивања огласа. 

„MONTVISION“ DOO KOPAONIK
GORSKI HOTEL & SPA

36350 Рашка
тел. 060/2500-501

e-mail: hr@gorskihotel.com

Кувар
на одређено време до 3 месеца, место рада: 

Копаоник - Рашка
5 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, угоститељско-турис-
тичка школа; рад у сменама; обезбеђен превоз, смештај 
и исхрана; пробни рад у трајању од једног месеца; радно 
искуство две и више година. Јављање кандидата на кон-
такт телефон: 060/2500-501, достављање радних биогра-
фија на увид и на e-mail: hr@gorskihotel.com.

„MONTVISION“ DOO KOPAONIK
GORSKI HOTEL & SPA

36350 Рашка
тел. 060/2500-501

e-mail: hr@gorskihotel.com

Месар
на одређено време до 3 месеца, место рада: 

Копаоник - Рашка

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, угоститељско-турис-
тичка школа; рад у сменама; обезбеђен превоз, смештај 
и исхрана; пробни рад у трајању од једног месеца; радно 
искуство две и више година. Јављање кандидата на кон-
такт телефон: 060/2500-501, достављање радних биогра-
фија на увид и на e-mail: hr@gorskihotel.com.

„MONTVISION“ DOO KOPAONIK
GORSKI HOTEL & SPA

36350 Рашка
тел. 060/2500-501

e-mail: hr@gorskihotel.com

Трговина и услуге

Посао се не чека, 
посао се тражи
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Помоћни кувар
на одређено време до 3 месеца, место рада: 

Копаоник - Рашка
6 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, угоститељско-турис-
тичка школа; рад у сменама; обезбеђен превоз, смештај 
и исхрана; пробни рад у трајању од једног месеца; радно 
искуство две и више година. Јављање кандидата на кон-
такт телефон: 060/2500-501, достављање радних биогра-
фија на увид и на e-mail: hr@gorskihotel.com.

„MONTVISION“ DOO KOPAONIK
GORSKI HOTEL & SPA

36350 Рашка
тел. 060/2500-501

e-mail: hr@gorskihotel.com

Помоћни радник у кухињи 
на одређено време до 3 месеца, место рада: 

Копаоник - Рашка
8 извршилаца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме; рад у сменама; обез-
беђен превоз, смештај и исхрана. Јављање кандидата на 
контакт телефон: 060/2500-501, достављање радних био-
графија на увид и на e-mail: hr@gorskihotel.com.

„MONTVISION“ DOO KOPAONIK
GORSKI HOTEL & SPA

36350 Рашка
тел. 060/2500-501

e-mail: hr@gorskihotel.com

Посластичар
на одређено време до 3 месеца, место рада: 

Копаоник - Рашка
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, угоститељско-турис-
тичка школа; рад у сменама; обезбеђен превоз, смештај 
и исхрана; пробни рад у трајању од једног месеца; радно 
искуство две и више година. Јављање кандидата на кон-
такт телефон: 060/2500-501, достављање радних биогра-
фија на увид и на e-mail: hr@gorskihotel.com.

IDENTITY PLUS DOO
11000 Београд, Скендер Бегова 3а

тел. 063/8811-694

Шивач
УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме; потребно 
радно искуство на наведеним пословима. Кандидати треба 
да се јаве на наведени број телефона. Рок за пријављи-
вање 27.09.2019. године.

“ЛИТОПАПИР” ДОО
32000 Чачак, Хајдук Вељкова 52

Технолог графичарства
на одређено време од шест месеци, уз 

могућност заснивања радног односа на 
неодређено време

УСЛОВИ: технолог графичарства - VI или VII степен струч-
не спреме; пожељно је да кандидати имају радно искуство 
на наведеним пословима, али није неопходно. Кандидати 
биографије треба да шаљу на имејл: pravnasluzba@litopapir.
rs.

„BB TRADE“ AD ŽITIŠTE

Пословођа малопродајног објекта 
место рада: Ново Милошево

УСЛОВИ: познавање рада на рачунару на основном нивоу; 
радно искуство минимум 6 месеци. Јављање кандидата на 
контакт телефон: 064/840-2012.

“ДОН ДОН” ДОО
11070 Нови Београд

Булевар Зорана Ђинђића 144б
тел. 060/810-14-01

Продавац
у ДОН ДОН пекарама у оквиру Веро објеката, 

на одређено време до 2 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у било којем 
занимању. Пријаве слати у року од 30 дана од дана 
објављивања огласа.

„MILMARK STIL“ DOO
11090 Београд, Борска 7В

тел. 062/262-555

Радник у столарској радионици, 
кантерица

пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме машинске струке или 
електроничар.

„ЛИТОПАПИР“ ДОО
32000 Чачак, Хајдук Вељкова 52

Комерцијалиста
на одређено време од шест месеци, уз 

могућност заснивања радног односа на 
неодређено време

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме, техничке или 
економске струке; познавање рада на рачунару; поседо-
вање возачке дозволе Б категорије; пожељно је да канди-
дати имају радно искуство на наведеним пословима, али 
није неопходно. Рок за пријављивање је 30 дана од дана 
објављивања конкурса. Кандидати биографије треба да 
пошаљу на e-mail: pravnasluzba@litopapir.rs.

ТАШНЕ “МИСТРАЛ”
18000 Ниш, Димитрија Лека 40

Шивач и израђивач кожне галантерије
2 извршиоца

УСЛОВИ: пожељно познавање шивења и израде тор-
би. Јављање заинтересованих кандидата путем имејла: 
tasnemistral@gmail.com. Додатне информације на телефон: 
060/356-27-16.

„ФЕРОС“ ДОО
Алексинац, Житковачки пут бб

Менаџер продаје металне робе на терену
Опис послова: продаја металне робе постојећим купцима, 
обрада тржишта и проналажење нових купаца, наплата 
потраживања од купаца.

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме економског сме-
ра са радним искуством на истим или сличним пословима 
минимум 3 године, возачка дозвола Б категорије; позна-
вање рада на рачунару. Радне биографије слати на имејло-
ве: sinisafe@gmail.com и milos.feros@gmail.com.

ДОО „ЕДИ“
18000 Ниш, Матејевачки пут 19

Модни дизајнер
УСЛОВИ: Конкурисање кандидата путем имејла: office@edi.
rs. Додатне информације путем телефона: 063/433-696.

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД
Београд, Таковска 2

e-mail: telekomsrbija.nsz@telekom.rs

Монтер - техничар за телекомуникације
место рада: Београд, Нови Сад, Крагујевац, на 

одређено време, пробни рад 6 месеци
40 извршилаца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме (електро-

техника, механика и слично); радно искуство: небитно; 
основно познавање рада на рачунару. Трајање конкурса: 
до попуне. Кандидати могу контактирати своје саветнике за 
запошљавање ради информисања о начину конкурисања.

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 стручне спреме, основно позна-
вање рада на рачунару и енглески језик на почетном нивоу. 
Трајање конкурса: до попуне радног места. Заинтересова-
ни кандидати могу слати радне биографије на горенаведе-
ну 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; обезбеђена 
исхрана, обезбеђен смештај (за лица ван Београда), пробни 
рад 3 месеца. Рок трајања конкурса: до попуне радног мес-
та. Заинтересовани кандидати могу да се јаве послодавцу 
на наведени број телефона.

„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 мини-
мум 6 месеци.

3) Конобар
2 извршиоца

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

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

„ZIJIN BOR COPPER“
ДОО БОР

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

е-mail: hr@zijinbor.rs

Преводилац за кинески језик
на одређено време 12 месеци

5 извршилаца

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

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; дипломирани про-
фесор кинеског језика и књижевности - мастер професор 
кинеског језика и књижевности; дипломиран филолог; 
могу конкурисати и лица ван траженог образовног профила 
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уколико испуњавају остале услове; радно искуство: небит-
но; 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 асортимана на 
терену.

УСЛОВИ: IV степен, 3 месеца радног искуства; обавезна 
возачка дозвола Б категорије; обавезно претходно радно 
искуство на истим или сличним пословима; професиона-
лан и коректан однос према купцима, добра комуникација 
и преговарачке вештине, посвећеност и самоиницијати-
ва; продајне и презентационе вештине; 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 возила у првих 6 месеци рада. Нудимо: редов-
ну и тачну исплату зараде, стални радни однос, рад од пет 
дана у недељи, добре услове рада у динамичном и тим-
ски оријентисаном окружењу, континуирану едукацију. 
Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу послати рад-
ну биографију на горенаведену имејл-адресу или се јави-
ти путем телефона: 066/470-270, особа за контакт Марко 
Станимировић.

ЦЕНТАР ЗА ОБУКУ ВОЗАЧА
„ЦАКИЋ” ДОО

Прокупље, Краљевића Марка 39
тел. 065/3251-225

Инструктор вожње Б категорије
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: V, VI степен стручне спреме, без обзира на обра-
зовни профил; радно искуство 12 месеци на пословима 
возача; возачка дозвола Б категорије; лиценца за инструк-
тора вожње. Рад у сменама, обезбеђен смештај и исхра-
на. Трајање конкурса до попуне. Лице за контакт: Милица 
Цакић. Кандидати могу да се јаве на горенаведен телефон, 
радним даном, од 08.00 до 22.00. На заказан разговор 
доставити радну биографију на увид.

„OLYMPUS PLAZA FOOD PARKS YU“ 
DOO

Мали Пожаревац
Ауто-пут Београд-Ниш

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

Касир
за рад у Суботици

10 извршилаца

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

Конобар
за рад у Суботици

10 извршилаца

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

Кувар
за рад у Суботици

10 извршилаца

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

ОСТАЛО: рад у сменама, ноћни рад, обезбеђен превоз, 
обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана. Пробни рад 5 
дана. Трајање конкурса: до попуне радних места. Канди-

дати могу своје радне биографије да доставе мејлом или да 
контактирају послодавца путем телефона. Лице за контакт: 
Ђурђа Вељовић.

„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 иску-
ство 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, обезбеђен 
смештај, обезбеђена исхрана. Рок трајања конкурса: до 
попуне. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на горе-
наведени телефон особи за контакт (Снежана Тмушић) или 
путем мејла да доставе радну биографију.

DIGITAL AZUT DOO BEOGRAD

Агент продаје у кол-центру
привремени и повремени послови, место 

рада: Београд - Врачар
15 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; радно искуство није 
неопходно; основно знање рада на рачунару. Трајање кон-
курса: до 30.09.2019. године. Начин конкурисања позивом 
на телефон: 064/811-2307, лице за контакт Наташа Митић.

СЗР „ОЗОН“ СЕРВИС ЗА ПРАЊЕ И 
ПЕГЛАЊЕ РУБЉА

Београд, Палилула, Миријевски булевар 41д

Радник на прању и пеглању веша
на одређено време од 6 месеци

3 извршиоца

УСЛОВИ: образовање од првог степен стручне спреме, па 
навише; возачка дозвола Б категорије (возачка дозвола је 
потребна само за мушкарце, с обзиром да ће мушкарци 
радити и као возачи на развожењу веша); радно искуство: 
небитно. Радно време: 6 дана по 8 часова. Трајање конкур-
са: 30 дана. Начин конкурисања: путем телефона 063/884-
3786, лице за контакт Зоран Ђикановић.

INTERMEZZO SYSTEM 
ДОО БЕОГРАД

Београд, Јужни булевар 83

Продавац
на одређено време

20 извршилаца

УСЛОВИ: минимум I степен стручне спреме. Трајање кон-
курса: до попуне. Начин конкурисања; позивом на теле-
фон: 064/647-06-15, Ивана Максимовић (кандидати теле-
фоном договарају термин за индивидуални разговор, који 
се одвија у просторијама послодавца).

ТЕПИХ СЕРВИС 
„МАРКОВИЋ“

11000 Београд, Војводе Степе 431

Перач тепиха и намештаја
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме; без обзира на радно 
искуство; пожељно поседовање возачке дозволе Б кате-
горије.

Помоћни радник
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме; без обзира на радно 
искуство; пожељно поседовање возачке дозволе Б кате-
горије.

Возач - достављач
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: I - III степен стручне спреме; без обзира на радно 
искуство; поседовање возачке дозволе Б категорије.

ОСТАЛО: Кандидати могу да се јаве на телефон: 065/397-
5401 или да пошаљу пријаву на e-mail: draganmarkovic@
eunet.rs. Конкурс остаје отворен до попуне радног места.

АУТО-КУЋА „КОМПРЕСОР“
11000 Београд, Жоржа Клемансоа 19

Радник у ауто-перионици
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме; без обзира на рад-
но искуство. Заинтересовани кандидати пријаву могу да 
пошаљу на e-mail: katarina.popovic@akkompresor.rs.

„ФЕРОПЛАСТ“ ДОО
11224 Врчин, Авалска 120

тел. 011/8054-353

Комерцијалиста, продаја
УСЛОВИ: комерцијалиста, продаја, машинске струке позна-
вање рада на рачунару, возачка дозвола Б категорије.

Машински инжењер
2 извршиоца

УСЛОВИ: рад на цртежима, организација производње, 
познавање рада на рачунару Autocad - виши ниво.

Помоћни радник - бравар
2 извршиоца

УСЛОВИ: помоћни радник, браварија.

ОСТАЛО: Пожељно је доставити радну биографију на увид, 
пријаве слати на имејл-адресу: office@feroplast.com, кон-
такт особе Дејан Миладиновић и Милан Павловић, теле-
фон: 011/805-4353 од 7.30 до 15 часова.

СЗУР „СТЕПИН ВАЈАТ“
11000 Београд, Војводе Степе 2л

тел. 064/2486-603

Роштиљ мајстор
на одређено време

УСЛОВИ: I - III степен стручне спреме; без обзира на радно 
искуство.

Радник у продаји на шалтеру
на одређено време

УСЛОВИ: I - III степен стручне спреме; без обзира на радно 
искуство.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати могу да се јаве на кон-
такт тел 064/2486-603. Конкурс остаје отворен до попуне 
радног места.

ИВСТО
11000 Београд, Боривоја Стевановића 2а

тел. 063/397-241

Спремачица
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, пожељно радно иску-
ство на пословима одржавања пословног простора. Заин-
тересовани кандидати могу да се јаве на контакт телефон 
063/397-241. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

Трговина и услуге

www.nsz.gov.rs
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WD SMILEY
11000 Београд, Генерала Штефаника 12

тел. 062/263-613

Радник у кухињи на спремању гироса
УСЛОВИ: I - III степен стручне спреме; радно искуство 
6 месеци. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на 
контакт телефон: 062/263-613. Конкурс остаје отворен до 
попуне радног места.

NKL TIM FINANSIJE GROUP DOO
11000 Београд, Миће Поповића 1

e-mail: ivana.andricnkltim@gmail.com

Књиговођа
на одређено време

Опис посла: израда калкулација, књижење извода, обра-
чун ПДВ, обрачун плата, пореских пријава, рад на порталу 
Е порези.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економски техничар, 
основна информатичка обука. Заинтересовани кандида-
ти треба да пошаљу CV на наведену имејл-адресу. Рок за 
пријављивање: 29.09.2019. године.

КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА
“ПРО БИЗНИС ПАРТНЕР”

11070 Нови Београд, Марка Челебоновића 53

Административни радник
на уносу података, пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме економског сме-
ра или гимназија, познавање рада на рачунару. Пријаве 
слати на e-mail: probiznis.partner@gmail.com, у року од 15 
дана од дана објављивања огласа.

“МИНГ КОВАЧНИЦА” АД НИШ
18000 Ниш, Булевар 12. фебруар 95

Бравар/машинбравар
УСЛОВИ: познавање принципа рада ЦНЦ машина и ауто-
матике; енглески језик - почетни ниво. Пријава кандидата 
путем имејла: stefan.savic@mingbgd.com Додатне инфор-
мације путем телефона: 063/407-079.

ZHONGFU LI
ПР УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА

SICHUAN 168 PANČEVO
26000 Панчево, Милоша Обреновића 21

тел. 065/941-0165

Конобар
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, конобар; возачка 
дозвола Б категорије, енглески језик - средњи ниво. Рад 
у сменама, пробни рад. Јављање кандидата на телефон: 
065/9410-165, лице за контакт: Ли Зхонгфу.

ХТТ АД „ПАЛИСАД“ ЗЛАТИБОР
31315 Златибор, Насеље Језеро бб 

тел. 064/845-9028

Помоћни радник у пекари
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, радно искуство у зани-
мању није битно. Јављање кандидата на телефон: 064/845-
9028, лице за контакт: Милија Гавовић. Конкурс је отворен 
до 15.09.2019. године.

            Медицина

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР 
“ЗВЕЗДАРА”

11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/380-6969, факс: 011/380-9650

1. Доктор медицине - лекар на 
специјализацији из опште хирургије

Клиника за хирургију, Клиничко-болничког 
центра “Звездара”

2. Доктор медицине - лекар 
специјалиста из ортопедске хирургије и 

трауматологије
Клиника за хирургију, Клиничко-болничког 

центра “Звездара”

3. Доктор медицине специјалиста 
анестезиологије, реаниматологије и 

интензивне терапије
у Служби за анестезиологију са 

реаниматологијом и интензивном терапијом 
Клиничко-болничког центра “Звездара”

УСЛОВИ: За радно место 1 и 2: високо образовање на инте-
грисаним академским студијама, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, 
на основним студијама у трајању од најмање пет година 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, стручни испит, лиценца, просечна 
оцена 8. 

За радно место 3: високо образовање на интегрисаним ака-
демским студијама по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године, на основним 
студијама у трајању од најмање пет година по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, стручни испит - лиценца, специјалистички испит.

Као доказе о испуњености услова кандидати су обавез-
ни да доставе: пријаву на оглас са кратком биографијом 
и наведеном адресом и контакт телефоном (по могућству 
и електронска адреса), оверену фотокопију диплома о 
стеченој стручној спреми, оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, оверену фотокопију уве-
рења о положеном специјалистичком испиту (редни број 
3), оверену фотокопију дозволу за рад - лиценце издате од 
стране надлежне коморе (или решења надлежне коморе 
о постојању услова за издавање лиценце), а у року од 8 
дана од дана објављивања огласа у публикацији Национал-
не службе за запошљавање „Послови”, на адресу: Клинич-
ко-болнички центар „Звездара“, 11000 Београд, Димитрија 
Туцовића 161, са назнаком: “За конкурс ради пријема у рад-
ни однос”. Неблаговремене и непотпуне пријаве на оглас 
неће бити узете у разматрање. Учесници у огласу писмено 
ће бити обавештени.

“ЛУНА ДОМ “ ДОО
11070 Нови Београд, Дуборезачка 13

тел. 065/290-91-63

Неговатељица
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, радно искуство 3 месе-
ца, пробни рад 6 месеци. Пријаве слати у року од 30 дана 
од дана објављивања огласа.

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И 
МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ

11030 Београда, Требевићка 16

Референт за санитарну контролу / 
заштиту животне средине - оперативни 

техничар
Опис посла: прати хигијенско, санитарно и техничко стање 
објеката, опреме и инвентара, оперативно-технички посло-
ви дезинфекције, дезинсекције и дератизације у заштити 
животне средине, заштити биља, ветерини, у комуналној 
хигијени, у привреди и ванпривреди, послови систематске 
дератизације, сузбијање комараца и сузбијање крпеља, 
учествује у пословима мониторинга ДДД послова и суз-
бијања штетних организама у програмским активностима, 

обавља послове припреме препарата, справљање радних 
смеша, паковање, размеравање и достављање препара-
та за обављање ДДД послова извршиоцима на терену, 
послови на одржавању опреме, послови одржавања круга 
и објеката Завода у ванредним околностима (отклањање 
последица елементарних непогода и у другим ванред-
ним ситуацијама), управљање моторним возилом, вожња 
за потребе обављања ДДД послова, одржавање возила 
(чишћење и прање) и вођење документације о исправ-
ности и коришћењу возила.

УСЛОВИ: средње образовање у трајању од четири године; 
положен курс за рад са биоцидима, дозвола за управљање 
моторним возилом Б категорије. Уз пријаву се подноси био-
графија и докази о испуњености услова конкурса у нео-
вереним фотокопијама (фотокопија дипломе и уверења / 
потврда о положеном курсу за рад са биоцидима у области 
дезинфекције, дезинсекције и дератизације и копија возач-
ке дозволе). Пријаве са траженим прилозима се достављају 
на адресу Завода за биоциде и медицинску екологију, Бео-
град, Требевићка 16, поштом или на писарницу Завода. 
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Непотпуне и неблаговоремене пријаве се неће 
разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа под-
лежу провери знања из области ДДД послова. Кандидат 
који буде изабран дужан је да достави доказ о здравственој 
способности за рад на наведеним пословима.

ДОМ ЗДРАВЉА 
,,Др СИМО МИЛОШЕВИЋ”

11030 Београд, Пожешка 82

Доктор медицине - изабрани лекар 
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање на интегрисаним академским 
студијама, по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године; на основним сту-
дијама у трајању од најмање пет година, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, важећа лиценца за обављање послова из своје 
струке; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци рад-
ног искуства у звању доктора медицине. Заинтересовани 
кандидат подноси следећу документацију: пријаву на оглас 
са кратком биографијом, извод из матичне књиге рођених/
венчаних, уверење о држављанству; фотокопију дипломе 
о завршеном факултету; фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; фотокопију лиценце; фотокопију личне 
карте.

Виши физиотерапеут 
УСЛОВИ: високо образовање: на основним студијама првог 
степена (струковне/академске) по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; 
на основним студијама у трајању од најмање две године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; стручни испит; лиценца; најмање шест 
месеци радног искуства у звању вишег, односно струко-
вног физиотерапеута. Заинтересовани кандидат подноси 
следећу документацију: пријаву на оглас са кратком био-
графијом; извод из матичне књиге рођених/венчаних; уве-
рење о држављанству; фотокопију дипломе Високе здрав-
ствене школе струковних студија; фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту; фотокопију лиценце; фото-
копију личне карте.

Спремачица просторија у којима се 
пружају здравствене услуге 

УСЛОВИ: основно образовање. Кандидат подноси следећу 
документацију: пријаву на оглас са кратком биографијом; 
извод из матичне књиге рођених/венчаних; уверење о 
држављанству; фотокопију дипломе о завршеној основној 
школи; фотокопију личне карте.

Доктор медицине специјалиста у 
радиолошкој дијагностици 

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним академ-
ским студијама, по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године и завршена специја-
лизација из одређених грана медицине, у складу са Пра-
вилником о специјализацијама и ужим специјализацијама 
здравствених радника и здравствених сарадника; на основ-
ним студијама у трајању од најмање пет година по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године и завршена специјализација из одређених 
грана медицине, у складу са Правилником о специјализа-
цијама и ужим специјализацијама здравствених радника 
и здравствених сарадника; стручни испит; лиценца; спе-
цијалистички испит. Кандидат подноси следећу документа-

Трговина и услуге / Медицина
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цију: пријаву на оглас са кратком биографијом; фотокопију 
дипломе о завршеном факултету; фотокопију дипломе или 
уверења о завршеној специјализацији; фотокопију потврде 
о положеном стручном испиту; фотокопију дозволе за рад 
- лиценце издате од надлежне коморе; извод из матичне 
књиге рођених/венчаних; уверење о држављанству; фото-
копију личне карте.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од 
дана објављивања у публикацији Националне службе за 
запошљавање „Послови”, сајту Министарства здравља РС 
и сајту Дома здравља ,,Др Симо Милошевић”. Пријаве се 
подносе на адресу Дома здравља „Др Симо Милошевић“, 
Пожешка 82, 11030 Београд или на архиви ДЗ, III спрат, 
соба бр.15. Пријаве поднете мимо означеног рока и без 
потпуне документације неће се узимати у разматрање. 
Пошто достављену документацију подносилаца молби 
на објављене конкурсе не враћамо кандидатима, иста не 
мора бити оверена. Одлука о избору кандидата на расписа-
ни конкурс биће објављена сајту Дома здравља „Др Симо 
Милошевић“.

„ГЕА“ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
ОПШТА БОЛНИЦА СА 

ПОРОДИЛИШТЕМ
21000 Нови Сад, Лазе Лазаревића 28

тел. 021/6540-130, 064/4101-957
e-mail: obpgea@gmail.com

Хигијеничар/ка 
4 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III, II, I степен стручне спреме, са радним иску-
ством; рад у сменама. Рок за пријаву: 14.09.2019. Јављање 
на горе наведени број телефона. 

Гинеколошко-акушерска сестра 
4 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, гинеколошко-акушер-
ска сестра, са радним искуством; основна информатичка 
обука, енглески језик, положен стручни испит за здравс-
твене раднике, лиценца за медицинске сестре и здравстве-
не техничаре; рад у сменама. Рок за пријаву: 14.09.2019. 
Јављање на горе наведени мејл. 

Гинеколог акушер 
4 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, специјалиста гине-
кологије и акушерства; основна информатичка обука, 
енглески језик средњи ниво, лиценца за лекаре; рад у сме-
нама. Рок за пријаву: 14.09.2019. Јављање на горе наве-
дени мејл.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО

-ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ “БАЊИЦА”
11000 Београд, Михаила Аврамовића 28

тел. 011/6660-466

Оглас објављен 21.08.2019. године у публикацији “Посло-
ви” поништава се за радно место: специјалиста меди-
цинске биохемије. У осталом делу текст огласа 
остаје непромењен.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО-
ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ “БАЊИЦА”

11000 Београд, Михаила Аврамовића 28
тел. 011/6660-466

Специјалиста медицинске биохемије
пробни рад 6 месеци

УСЛОВИ: Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе: 
оверен препис или фотокопију дипломе о завршеном фар-
мацеутском факултету, VII степен стручне спреме (са про-
сечном оценом студирања); оверен препис или фотокопију 
дипломе о положеном специјалистичком испиту из меди-
цинске биохемије; оверен препис или фотокопију дипломе 
о положеном испиту за научно звање магистра и/или док-
тора наука (ако га кандидат има); оверен препис или фото-
копију уверења о положеном државном испиту; потврду 
издату од стране Националне службе за запошљавање о 
дужини чекања на запослење; доказ о радном искуству у 
струци у трајању од минимум 5 година; фотокопију лич-
не карте или очитану личну карту (уколико лична карта 
поседује чип); важећу лиценцу; биографију са адресом 

и контакт телефоном. Пријаве са непотпуном документа-
цијом или које нису у складу са условима овог огласа, као и 
неблаговремене пријаве, неће бити разматране. Кандидати 
који уђу у ужи избор ће бити позвани на разговор.

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

тел. 011/3223-655

Медицинска сестра - техничар
у кућном лечењу и нези, пробни рад 3 месеца

Опис послова: води медицинску документацију и сачиња-
ва извештаје о раду службе кућног лечења и медицинске 
неге и у стану болесника, предузима све неопходне мере, 
даје инфузионе растворе у стану, даје интрамускуларне и 
интравенске ињекције у стану, ставља фиксациони завој, 
врши обраду декубитиса и других рана у стану, врши 
давање серума, врши скидање конаца, врши катетериза-
цију и замену катетера, спроводи терапију са кисеоником, 
учествује у здравствено-васпитном раду, ради ЕКГ сни-
мање, фактурише пружене здравствене услуге, израђује 
месечне и тромесечне извештаје, управља санитетским 
возилом и у вези са тим сноси сву одговорност, учествује 
у палијативном збрињавању болесника, рад у Тиму за 
палијативно збрињавање, пружање подршке породици 
оболелог, одговорна за потрошњу и залихе лекова и сани-
тетског материјала, ради и друге послове из домена своје 
струке по налогу одговорне сестре и начелника службе 
којима је одговоран за свој рад.

УСЛОВИ: медицинска школа, општи смер; стручни испит, 
лиценца; најмање шест месеци радног искуства; позна-
вање рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows 
окружење); положен возачки испит Б категорије. Уз молбу 
приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној 
школи, фотокопију возачке дозволе, фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце или 
решења о упису у комору и фотокопију држављанства. 
Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кан-
дидатима. 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 радно место се конкурише. Резултати огласа ће бити 
објављени на сајту Дома здравља www.dzpalilula.org.rs и на 
огласној табли - IV спрат.

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

тел. 011/3223-655

Пројектант информационих система и 
програма

на одређено време до повратка одсутног 
запосленог, пробни рад 3 месеца

Опис послова: анализира корисничке захтеве и спроводи 
анализу пословног система и пројектног задатка и врши 
избор процедуре његовог решавања; одређује потребан 
број људи за реализацију пројекта и координира њихо-
вим активностима; пројектује моделе података, моделе 
пословних процеса са становишта апликација и корис-
ничког интерфејса; координира пројектима реализације 
програмских захтева (пројектна спецификација); коорди-
нира израду пословних апликација; развија постојеће ИС 
кроз анализу и проналажење могућности за унапређење; 
спроводи функционално тестирање пословних апликација; 
планира обраду података који се размењују са екстерним 
институцијама, а који се користе у пословним апликација-
ма; координира израду пројектне и техничке документа-
ције, као и корисничких упутстава; тестира програмске 
целине по процесима; анализира промене законских про-
писа и подзаконских аката од утицаја на експлоатацију и 
развој информационог система; дефинише предуслове 
за реализацију нових апликативних решења; учествује у 
дефинисању спецификација за израду програма; реализује 
корисничке захтеве, односно дизајн информационих систе-
ма, односно апликација, пружа стручну подршку у пројек-
товању модела података, модела процеса и корисничког 
интерфејса ИС, администратор рачунарске мреже, идејна 
решења мреже, администратор Система, учешће у развоју 
и одржавању софтвера, помоћ и учествовање у админи-
страцији ИС, одржавање рачунара и рачунарске опреме 
- одржавање оперативних система, програма и хардвера, 
сервисирање рачунара, додавање, брисање, креирање, 
мењање корисничких налога и ресетовање лозинки, одр-
жавање мреже у радном стању, увођење нових техноло-
гија, израда и одржавање веб-сајта Дома здравља, едука-

ција запослених за коришћење Информационог система, 
рад на терену у оквиру одржавања компјутерске опреме 
и мреже у свим здравственим станицама и амбулантама, 
за свој рад је одговоран руководиоцу одсека, ради и друге 
послове из домена своје струке по налогу директора коме 
је одговоран за свој рад, поставља и одржава интегрисани 
систем рачунарске и мрежне опреме - сервер, рачунарских 
радних станица, мрежне опреме, кабловских и радио веза 
- поставља и одржава интегрисани систем системског соф-
твера и сервиса - оперативних система, система за обез-
беђивање информационо комуникационих сервиса - елек-
тронске поште, интранета, интернета и других; поставља и 
одржава интегрисани систем заштите и контроле присту-
па и коришћења информатичких ресурса и сервиса, као 
и модела израда резервних копија података, учествује 
у изради пројектне документације - тестира програмске 
целине по процесима, подешава и прати параметре рада, 
утврђује и отклања узроке поремећаја у раду рачунарске 
и мрежне опреме - сервер, рачунарских радних станица, 
мрежне опреме, кабловских и радио веза; инсталира, поде-
шава, прати параметре рада, утврђује и отклања узроке 
поремећаја у раду системског софтвера и сервиса - опера-
тивних система, корисничких апликација, система за обез-
беђивање информационо комуникационих сервиса - елек-
тронске поште, интранета, интернета, система заштите и 
контроле приступа и коришћења информатичких ресурса и 
сервиса и израда резервних копија података.

УСЛОВИ: високо образовање: на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно 
специјалистичким струковним студијама, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Уз молбу приложити: био-
графију, фотокопију дипломе о завршеном факултету, 
фотокопију возачке дозволе и фотокопију држављанства. 
Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кан-
дидатима. 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 радно место се конкурише. Резултати огласа ће бити 
објављени на сајту Дома здравља www.dzpalilula.org.rs и на 
огласној табли - IV спрат.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

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

Магистар фармације - медицински 
биохемичар

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и 
следеће посебне услове: 1) високо образовање / магистар 
фармације - медицински биохемичар; на студијима другог 
степена (мастер академске студије) по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, стручни испит; лиценца / решење 
о упису у комору; најмање две године радног искуства у 
наведеном звању. 

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: краћу биографију, оверену 
копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са про-
сечном оценом током школовања, оверену копију уверења 
о положеном стручном испиту, оверену копију лиценце/
решења о упису у комору, фотокопију радне књижице 
уколико кандидат има радни стаж или потврду послодав-
ца (други доказ о радном искуству), оригинал или овере-
ну копију извода из матичне књиге рођених, оригинал или 
оверену копију извода из матичне књиге венчаних уколи-
ко је кандидат променио презиме, оригинал или оверену 
копију уверења о држављанству, копију/очитану личну 
карту, уверење да није осуђиван, уверење да се не води 
кривични поступак. Напомена: лекарско уверење којим се 
доказује здравствена способност без ограничења за рад на 
радном месту за које је расписан оглас, дужан је да доста-
ви кандидат који буде изабран пре пријема у радни однос. 
Комисија ће разматрати све доспеле, благовремене и пот-
пуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове 
за пријем у радни однос обавиће се разговор, ради при-
бављања додатних релевантних података за доношење 
одлуке о избору кандидата. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о личности у свр-
хе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Одељење за кадровске и административне послове ОБ 
Петровац на Млави. Рок за пријављивање: 8 дана од дана 
објављивања у публикацији Националне службе за запо-

Медицина
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шљавање „Послови“. Пријаве слати у затвореним коверта-
ма на горенаведену адресу или доставити лично у Правну 
службу болнице. Неблаговремене пријаве и непотпуна 
документација неће бити узета у разматрање при избору 
кандидата.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ
18300 Пирот, Кеј бб

тел. 010/343-994

Виша медицинска сестра - техничар
у јавном здрављу, за рад у Центру за анализу, 

планирање, информатику, биостатистику и 
промоцију здравља

УСЛОВИ: здравствени радник - виши санитарни техни-
чар/санитарно-еколошки инжењер. Услови за заснивање 
радног односа предвиђени су Правилником о организа-
цији и систематизацији послова у ЗЗЈЗ Пирот бр. 863/2 од 
22.03.2018. године и то: високо образовање: на студијама 
првог степена (основне струковне /академске студије) по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; на основним студијама у трајању од 
најмање две године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; положен струч-
ни испит; лиценца; познавање рада на компјутеру; пожељ-
но је радно искуство од најмање годину дана и познавање 
рада из области здравственог информационог система. 
Кандидати су дужни да доставе следећу документацију: 
кратку биографију, адресу и контакт телефон; оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених; оверену 
фотокопију доказа о завршеној школи; оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; оверену фотоко-
пију лиценце или решења о упису у Комору медицинских 
сестара и здравствених техничара Србије; потврду о дужи-
ни радног стажа - издату од стране послодавца или овере-
ну фотокопију радне књижице. Рок за подношење пријаве 
је 8 дана од дана објављивања. Пријаве се подносе поштом 
или лично на горенаведену адресу са назнаком „Оглас за 
вишу медицинску сестру - техничара у јавном здрављу“. 
Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позва-
ни на разговор ради пружања додатних информација које 
могу бити важне за доношење одлуке о пријему. Кандидат 
који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан 
је да достави доказ о здравственој способности за рад 
(лекарско уверење). Непотпуне и неблаговремено приспе-
ле пријаве неће се узимати у разматрање.

Шеф рачуноводства
за рад у Служби за правне, економско-
финансијске, техничке и друге сличне 

послове

УСЛОВИ: техничар економско-финансијске струке. Услови 
за заснивање радног односа предвиђени су Правилником 
о организацији и систематизацији послова у ЗЗЈЗ Пирот бр. 
863/2 од 22.03.2018. године и то: високо образовање: на 
основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропи-
су који уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године; на студијама у трајању до три године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; знање рада на рачунару; најмање три година 
радног искуства на пословима са високим/вишим образо-
вањем; пожељно радно искуство на пословима буџетског 
рачуноводства у трајању од најмање годину дана. Канди-
дати су дужни да доставе следећу документацију: кратку 
биографију, адресу и контакт телефон; оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених; оверену фотокопију 
доказа о завршеној школи; потврду о дужини радног ста-
жа издату од стране послодавца или оверену фотокопију 
радне књижице; потврду послодавца о радном искуству 
на пословима буџетског рачуноводства (уколико поседује); 
уверење да се против кандидата не води кривични посту-
пак (издаје основни и виши суд на чијем подручју канди-
дат има пребивалиште) издато након објављивања огласа; 
уверење да кандидат није осуђиван (издаје МУП) - издато 
након објављивања огласа. Рок за подношење пријаве је 
8 дана од дана објављивања. Пријаве се подносе поштом 
или лично на горенаведену адресу са назнаком „Оглас за 
шефа рачуноводства“. Кандидати који испуњавају усло-
ве огласа могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних информација које могу бити важне за доношење 
одлуке о пријему. Кандидат који буде изабран, пре закљу-
чивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здрав-
ственој способности за рад (лекарско уверење). Непотпу-
не и неблаговремено приспеле пријаве неће се узимати у 
разматрање.

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
„Др МИРОСЛАВ ЗОТОВИЋ”

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

Медицинска сестра/техничар
на одређено време, на осталим болничким 

одељењима 
7 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска школа; 
положен стручни испит. Кандидати су обавезни да доста-
ве: кратку биографију са адресом, контакт телефоном и 
мејл-адресом, неоверене фотокопије дипломе о завршеној 
школи и положеном стручном испиту. Пријаве са потреб-
ном документацијом достављају се у затвореним ковертама 
на наведену адресу Клинике - правна служба, са назнаком 
„Пријава за оглас“, са навођењем радног места за које се 
конкурише. Пријаве морају да буду примљене у Клиници 
најкасније осмог дана од дана објављивања огласа као 
последњег дана рока за подношење пријава до 14 часова, 
без обзира на начин доставе. Пријаве које буду примљене у 
Клиници после истека дана и сата наведеног у овом огласу 
сматраће се наблаговременим и неотворене ће се вратити 
пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када су примљене 
у Клиници. Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном 
документацијом ће бити одбијене као неисправне.

ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА
11306 Гроцка, Српско-грчког пријатељства 17

Доктор медицине специјалиста 
психијатрије 

УСЛОВИ: завршен медицински факултет (звање доктор 
медицине – VII/1 степен стручне спреме); положен специја-
листички испит из психијатрије (звање доктор медицине 
специјалиста психијатрије са VII/2 степеном стручне спре-
ме); положен стручни испит; лиценца за рад; познавање 
рада на рачунару. Кандидат подноси следећу документа-
цију: фотокопију дипломе о завршеном факултету; фото-
копију дипломе о завршеној специјализацији; фотокопију 
потврде о положеном стручном испиту; фотокопију дозво-
ле за рад - лиценце издате од надлежне лекарске коморе; 
фотокопију личне карте; кратку биографију са навођењем 
степена познавања рада на рачунару и са тачном адресом 
и контакт телефоном.

Доктор медицине специјалиста 
педијатрије 

УСЛОВИ: завршен медицински факултет (звање доктор 
медицине - VII/1 степен стручне спреме); положен специја-
листички испит из психијатрије (звање доктор медицине 
специјалиста психијатрије са VII/2 степеном стручне спре-
ме); положен стручни испит; лиценца за рад; познавање 
рада на рачунару. Кандидат подноси следећу документа-
цију: фотокопију дипломе о завршеном факултету; фото-
копију дипломе о завршеној специјализацији; фотокопију 
потврде о положеном стручном испиту; фотокопију дозво-
ле за рад - лиценце издате од надлежне лекарске коморе; 
фотокопију личне карте; кратку биографију, са навођењем 
степена познавања рада на рачунару и са тачном адресом 
и контакт телефоном.

Доктор медицине специјалиста 
медицине рада 

УСЛОВИ: завршен медицински факултет (звање доктор 
медицине - VII/1 степен стручне спреме); положен специја-
листички испит из медицине рада (звање доктор медици-
не специјалиста медицине рада са VII/2 степеном стручне 
спреме); положен стручни испит; лиценца за рад; позна-
вање рада на рачунару. Кандидат подноси следећу доку-
ментацију: фотокопију дипломе о завршеном факултету; 
фотокопију дипломе о завршеној специјализацији; фото-
копију потврде о положеном стручном испиту; фотокопију 
дозволе за рад - лиценце издате од надлежне лекарске 
коморе; фотокопију личне карте; кратку биографију, са 
навођењем степена познавања рада на рачунару и са тач-
ном адресом и контакт телефоном.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од 
дана објављивања у публикацији Националне службе за 
запошљавање „Послови”. Пријаве се подносе на адресу: 
Српско-грчког пријатељства 17, Гроцка или непосредно у 
канцеларији писарнице Правно-кадровске службе Дома 
здравља. Пријаве поднете мимо означеног рока и без 
потпуне документације неће се узимати у разматрање. 
Како достављену документацију подносилаца молби на 
објављене конкурсе не враћамо кандидатима, иста не мора 
бити оверена. Одлука о избору кандидата биће објављена 

на огласној табли Дома здравља Гроцка, а информације се 
могу добити у Правно-кадровској служби Дома здравља 
Гроцка.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ

ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Поништава се оглас објављен у публикацији „Послови“ 
број 841-842 од 7.8.2019. године и на интернет страници 
Министарства здравља, за заснивање радног односа на 
неодређено време са пуним радним временом и пробним 
радом у трајању три месеца: виши радиолошки тех-
ничар на Одељењу за радиолошку дијагностику, 
пробни рад од три месеца, три извршиоца, због 
неправилности у тексту.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Виши радиолошки техничар
на Одељењу за радиолошку дијагностику, 

на одређено време до 6 месеци, са пробним 
радом од 3 месеца 

3 извршиоца

Опис посла: асистира лекару и врши медицинско-технич-
ке процедуре по налогу лекара; припрема апаратуру и 
материјал потребан за снимање; даје упутства пацијенту 
о припреми за снимање и о понашању приликом снимања; 
поставља пацијента у положај пожељан за снимање; сни-
ма пацијента, развија филм и процењује квалитета снимка; 
примењује одговарајуће мере заштите пацијента, заштите 
особља и простора и прати нежељена дејстава зрачења; 
спроводи активности стручног усавршавања у области 
радиолошке технике; учествује у практичном оспособља-
вању приправника и млађих кадрова; води прописане еви-
денције и документацију; одговара за средства којима руку-
је, за уредност, тачност и за квалитет послова из делокруга 
свога рада; ради и друге послове из домена своје струке 
по налогу главног техничара и надлежног лекара; посло-
ве обавља у оквиру сменског рада, а по потреби у дежур-
ству и приправности; за свој рад одговоран је главном 
РТГ техничару и начелнику одељења. Кандидати морају 
да испуњавају опште услове прописане законом, као и 
следеће посебне услове: 1. основне студије у трајању од 
најмање две године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године или струковне 
студије првог степена (основне струковне студије) по про-
пису који уређује високо образовање, почев од 10. септем-
бра 2005. године; 2. положен стручни испит; 3. лиценца за 
рад. Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији 
следећа документа: диплома о завршеним основним или 
струковним студијама првог степена (наведено у посебним 
условима); уверење о положеном стручном испиту; здрав-
ствена способност за рад у радиологији; познавање рада 
на рачунару (MS Office); дозвола за рад - лиценца издата 
од надлежне коморе или решење о упису у именик коморе; 
уверење да се против кандидата не води кривични посту-
пак (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, контакт телефоном, мејл-адресом. Пријавом на 
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о 
личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Пода-
ци се не могу користити у друге сврхе. Рок за подношење 
пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа у пуб-
ликацији „Послови“ Националне службе за запошљавање. 
Приликом заснивања радног односа, кандидат је дужан да 
достави: лекарско уверење о здравственој способности за 
послове које ће обављати, фотокопију личне карте, уре-
дан санитарни налаз што доказује фотокопија санитарне 
књижице, лекарско уверење о општој здравственој спо-
собности, доказ о имунизацији ММР вакцином или потвр-
ду о серолошкој анализи на морбиле (ИГГ антитела), доказ 
о имунизацији хепатитис Б. Кандидати који испуњавају 
услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пру-
жања додатних података који могу бити важни за одлуку о 
пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току 
школовања, додатно образовање или оспособљености, 
дужина трајања школовања...). Пријаве се предају у затво-
реној коверти лично или поштом на адресу Института, са 
назнаком: „Пријава на оглас за пријем три виша радиолош-
ка техничара на Одељењу за радиолошку дијагностику на 
одређено време до 6 месеци”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

Медицина

www.nsz.gov.rs



ДОМ ЗДРАВЉА ЖАБАРИ
12374 Жабари, Кнеза Милоша бб

Возач
Опис послова: Обавља све вожње за потребе Дома 
здравља укључујући и превоз пацијената на дијализу, као 
и хитан превоз пацијената, задужује се возилом и одгова-
ра за његову исправност, одржава возило и отклања ситне 
кварове, стара се о хигијени возила, води рачуна да у вози-
лу постоји сва потребна, законом прописана опрема, води 
рачуна о регистрацији возила којим је задужен, обавља и 
друге послове своје струке по налогу непосредног руково-
диоца.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, нај-
мање завршена осмогодишња школа, возачки испит Б и Ц 
категорије, здравствена способност за послове професио-
налног возача. Уз пријаву, у којој је потребно навести за 
које радно место се пријављујете, треба доставити: крат-
ку биографију са адресом и контакт телефоном, оверену 
фотокопију сведочанства о завршеној основној школи, ове-
рену фотокопију возачке дозволе, извод из МК рођених (не 
старије од шест месеци) или оверена фотокопија, уверење 
о држављанству (не старије од шест месеци) или овере-
на фотокопија, уверење да се против кандидата не води 
истрага, ни истражне радње, нити се води кривични посту-
пак по оптужници и оптужном предлогу који није прав-
носнажно окончан, лекарско уверење о здравственој спо-
собности за обављање послова професионалног возача. 
С обзиром да се ради о радном месту возача санитетског 
превоза неопходно је претходно радно искуство профе-
сионалног возача у трајању од најмање три године. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у гла-
силу Националне службе за запошљавање у публикацији 
“Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
разматрати. Кандидати који уђу у ужи избор биће дужни 
да доставе лекарско уверење. Пријаву са документацијом 
доставити на адресу: Дом здравља Жабари, Улица кнеза 
Милоша бб, 12374 Жабари.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА ЖАБАРИ
Жабари, Улица Кнеза Милоша бб

тел. 012/250-163

Поништава оглас за радно место: возач, на одређено 
време, најдуже до 2 године, објављен у публика-
цији „Послови“ број 841-842, од 07.08.2019. године.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО-
ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ БАЊИЦА
11000 Београд, Михаила Аврамовића 28

тел. 011/6660-466

Медицинска сестра - техничар
у интензивној нези

2 извршиоца

Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима 

општег смера
5 извршилаца

Медицинска сестра - техничар
у операционој сали општег смера 

(медицински техничар у операционом 
блоку - гипсар)

Медицинска сестра - техничар
у операционој сали општег смера 

(анестетичар)
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати су обавезни да уз пријаву доста-
ве: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеној 
средњој медицинској школи (са просечном оценом), ове-
рен препис или фотокопију дипломе о положеном струч-
ном испиту, потврду издату од стране Националне службе 
за запошљавање о дужини чекања на запослење, доказ 
о радном искуству у струци након положеног испита на 
пословима пружања здравствене заштите, укључујући и 
волонтерски стаж (фотокопија радне књижице или потвр-
да послодавца), фотокопију личне карте или очитане лич-
не карте (уколико лична карта поседује чип), биографију 
са адресом и контакт телефоном. Пожељно је претходно 
радно искуство у стационарним здравственим установама 
на истим или сличним пословима. Наведена документа не 
смеју бити старија од шест месеци, а приложене фотоко-
пије морају бити оверене од надлежног органа.

Кувар
УСЛОВИ: пожељно је претходно радно искуство у стацио-
нарним здравственим установама на истим или сличним 
пословима. Кандидати су обавезни да доставе: оверен пре-
пис или фотокопију дипломе о завршеној средњој школи 
образовног профила кувар, III степен стручне спреме (са 
просечном оценом), потврду издату од стране Националне 
службе за запошљавање о дужини чекања на запослење, 
доказ о радном искуству у струци (фотокопија радне књи-
жице или потврда послодавца), фотокопију личне карте 
или очитану личну карту (уколико лична карта поседује 
чип), биографију, са адресом и контакт телефоном.

ОСТАЛО: Пробни рад је шест месеци. Пријаве са непотпу-
ном документацијом или које нису у складу са условима 
овог огласа, као и неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране. Кандидати који уђу у ужи избор ће бити позвани 
на разговор.

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И
СТАРИЈИХ „ВИВА“
11080 Земун - Алтина

тел. 064/0490-491
e-mail: vivadomzastare@gmail.com

Неговатељ
3 извршиоца

УСЛОВИ: I, II, III и IV степен, није потребно радно искуство. 
Заинтересовани кандидати своје пријаве могу слати на мејл 
адресу: vivadomzastare@gmail.com или се могу пријавити на 
број телефона: 064/0490-491.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Спремачица у стационару
у Сервису за одржавање хигијене у Одељењу 

за техничке и услужне послове (спремач/
спремачица у просторијама у којима се 

пружају здравствене услуге), на одређено 
време, до 3 месеца

4 извршиоца

Опис посла: одржава хигијену просторија, апарата и инвен-
тара на Клиници; односи прљав и доноси чист веш; ради и 
друге послове из свога делокруга а по налогу непосредног 
руководиоца; за свој рад одговорна је непосредном руко-
водиоцу.

Радник на припреми лабораторијског 
материјала

у Сервису за одржавање хигијене у Одељењу 
за техничке и услужне послове (перач 

лабораторијског посуђа), на одређено време 
до повратка запослене са боловања

Опис посла: пере и стерилише све врсте посуђа по нало-
гу главног лаборанта, шефа лабораторије; ради и друге 
послове по налогу главног лаборанта и шефа лаборато-
рије; за свој рад одговоран је непосредном руководиоцу.

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове 
прописане законом, као и следеће посебне услове: завр-
шена основна школа. Заинтересовани кандидати подно-
се: својеручно потписану молбу за пријем и биографију са 
адресом, контакт телефоном и имејл-адресом. Уз молбу се 
у оригиналу или овереној копији подносе следећа докумен-
та: диплома завршене основне школе; уверење да се про-
тив кандидата не води кривични поступак (уверење суда, 
не старије од 6 месеци); уверење да кандидат није осуђи-
ван (из полицијске управе, не старије од 6 месеци); доказ 
о радном искуству уколико га кандидат поседује (оверена 
копија радне књижице, уговора о раду, потврда послода-
вца). Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора за пријем у рад-
ни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Рок за 
подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Кандидати који испуњавају услове из огла-
са могу бити позвани на разговор ради пружања додатних 
података који могу бити важни за одлуку о пријему (прет-
ходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, 
додатно образовање или оспособљености, дужина трајања 
школовања). Приликом заснивања радног односа, кан-
дидат је дужан да достави: уредан санитарни налаз, што 
доказује фотокопија санитарне књижице; лекарско уве-

рење о општој здравственој способности, доказ о имуниза-
цији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на 
морбиле (ИГГ антитела); доказ о имунизацији хепатитис Б. 

ДОМ ЗДРАВЉА БЛАЦЕ
18420 Блаце, Браће Вуксановић 55

тел. 027/371-464

Возач у санитетском првозу
на одређено време до три месеца, због 

повећаног обима посла

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кан-
дидат мора да испуњава и следеће услове: да поседује 
средње стручно образовање и возачку дозволу Б катего-
рије. Уз пријаву са кратком биографијом кандидат подноси 
доказе о испуњавању услова огласа и то: оверену фотоко-
пију дипломе о врсти и степену стручне спреме, неоверену 
копију возачке дозволе и личне карте. Изабрани кандидат 
доставља лекарско уверење као доказ о здравственој спо-
собности за наведене послове. Непотпуне пријаве са неод-
говарајућом документацијом и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на горе наве-
дену адресу, са назнаком „Пријава за оглас за радно место 
возач у санитетском возили“ или лично. Докази приложени 
уз пријаву биће враћени кандидатима који нису примљени 
у радни однос само на њихов захтев.

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

Возач у санитетском превозу
на одређено време ради замене привремено 

одсутног запосленог, место рада ДЗ Коцељева 

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кан-
дидат мора испуњавати и следеће посебне услове: средње 
образовање - III/IV степен стручне спреме; возачка доз-
вола Б категорије; посебна здраствена способност за про-
фесионалног возача; радно искуство на пословима проф. 
возача уколико га кандидат поседује: предност ће имати 
кандидати са радним искуством на радном месту професио-
налног возача; да кандидат није осуђиван и да се против 
њега не води истрага и кривични поступак. 

ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да доставе: пријаву на 
оглас, краћу личну и радну биографију (CV), диплому о 
завршеном школовању, уверење о посебној здраственој 
способности за професионалног возача, доказ о радном 
искуству, фотокопију дозволе за управљање Б категоријом, 
уверење надлежног органа да нису осуђивани и да се про-
тив њих не води истрага и кривични поступак. Кандидати 
који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор 
ради пружања додатних података који могу бити важни за 
одлуку о пријему. Уколико се докумената достављају у виду 
фотокопије (изузев возачке дозволе) потребно је да буду 
оверена од стране овлашћеног органа. Овера фотокопије 
докумената не сме бити старија од 6 месеци. Пријаве на 
оглас се могу поднети лично у Дому здравља „Др Даринка 
Лукић“ Коцељева, сваког радног дана од 7 до 15 часова или 
поштом на горе наведену адресу, са назнаком „За оглас”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у 
разматрање.

Медицина
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УСТАНОВА ГЕРОНТОЛОШКИ 
ЦЕНТАР БЕОГРАД

РЈ СТАЦИОНАР, БЕОГРАД
Београд

Чистач просторија
на одређено време, место рада: општине 

Палилула, Вождовац, Земун
6 извршилаца

УСЛОВИ: I, II степен стручне спреме, радно искуство није 
битно. Рад у сменама.

Неговатељ
на одређено време, место рада: општине 

Палилула, Вождовац, Земун
10 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, радно искуство није 
неопходно. Рад у сменама, ноћни рад.

Сервир/сервирка
на одређено време, место рада: општине 

Палилула, Вождовац, Земун
5 извршилаца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, радно искуство није 
битно. Рад у сменама.

Медицинска сестра - техничар
на одређено време, место рада: општине 

Палилула, Вождовац, Земун
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, радно искуство: 6 месе-
ци; стручни испит за здравствене раднике; основна инфор-
матичка обука. Рад у сменама, ноћни рад. 

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до 30.09.2019. године. Начин 
конкурисања: позивом на телефоне 011/2774-156 и 
011/2783-012, Олга Маринковић.

ИСПРАВКА КОНКУРСА
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Конкурс објављен 21.08.2019. у публикацији “Послови” 
исправља се за радно место: виши медицински техничар 
- општи смер ради попуне радног места виши медицински 
техничар у операционој сали, пробни рад од 3 месеца, 6 
извршилаца и треба исправно да гласи: 

Виши медицински техничар - општи смер
ради попуне радног места виши медицински техни-

чар, пробни рад од 3 месеца, 6 извршилаца.
У осталом делу конкурс је непромењен.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Руководилац Службе за економско-
финансијске послове

на одређено време до повратка запослене са 
породиљског боловања

УСЛОВИ: општи услови: у складу са Законом о раду. 
Посебни услови: VII степен стручне спреме, економски 
смер, положен стручни испит; радно искуство 5 година на 
финансијско-економским пословима. Кандидати су обавез-
ни да уз пријаву са биографијом доставе: оверен препис 
или фотокопију дипломе о завршеном економском факул-
тету, оверен препис или фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, потврду о радном искуству, биографију 
са адресом и контакт телефон. Рок за пријаву је 8 дана 
од дана објављивања огласа. Пријаве на оглас доставити 
лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком: 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос”. Пријаве са 
непотпуном документацијом, као и неблаговремене прија-
ве, неће бити разматране. Контакт телефон: 018/804-215, 
018/804-211.

Медицинска сестра - техничар
на одређено време због замене раднице на 

неплаћеном одсуству и породиљском одсуству
2 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о раду. Посеб-
ни услови: IV степен стручне спреме медицинска сестра - 

техничар, положен стручни испит. Кандидати су обавез-
ни да уз пријаву са биографијом доставе: оверен препис 
или фотокопију дипломе о завршеној средњој медицин-
ској школи; оверен препис или фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту; потврду издату од стране 
Националне службе за запошљавање о дужини чекања на 
запослење; доказ о радном искуству у струци након поло-
женог стручног испита на пословима пружања здравствене 
заштите (фотокопија радне књижице или потврда посло-
давца); биографију са адресом и контакт телефон. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве на 
оглас доставити лично или поштом на горенаведену адре-
су, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос”. 
Пријаве са непотпуном документацијом, као и неблаговре-
мене пријаве, неће бити разматране. Контакт телефон: 
018/804-215, 018/804-211.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра - техничар 
на осталим болничким одељењима, на 

Одељењу за хроничне плућне болести у 
Служби за плућне болести Стационара 

Клинике за педијатрију, на одређено време 
до повратка запосленог са боловања дужег од 

30 дана
2 извршиоца

Опис посла: спроводи негу болесника; брине се о прије-
му, нези и отпусту болесника; даје терапију и прати болес-
ника на дијагностичке претраге; узима и шаље материјал 
на лабораторијске анализе; ради и друге послове из свог 
делокруга а по налогу непосредног руководиоца; учествује 
у сменском раду; за свој рад одговорна је непосредном 
руководиоцу, главној сестри Клинике и Института.

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава опште услове пропи-
сане законом, као и следеће посебне услове: 1. да поседује 
средњу стручну спрему - IV степен, завршена средња меди-
цинска школа, смер педијатријска сестра - техничар или 
медицинска сестра - техничар; 2. положен стручни испит; 
3. лиценца за рад. Уз пријаву се подносе у оригиналу или 
овереној копији следећа документа: диплома о завршеној 
средњој медицинској школи; уверење о положеном струч-
ном испиту; дозвола за рад - лиценца издата од надлежне 
коморе или решење о упису у именик коморе; уверење да 
се против кандидата не води кривични поступак (уверење 
суда), не старије од 6 месеци; уверење да кандидат није 
осуђиван (уверење из полицијске управе), не старије од 
6 месеци; доказ о радном искуству уколико га кандидат 
поседује (оверена копија радне књижице, уговора о раду, 
потврда послодавца); кратка биографија (Curriculum Vitae - 
CV), са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом. Прија-
вом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду пода-
така о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Рок за подно-
шење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у пуб-
ликацији „Послови” Националне службе за запошљавање. 
Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити поз-
вани на разговор ради пружања додатних података који 
могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство 
о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образо-
вање или оспособљености, дужина трајања школовања...). 
Приликом заснивања радног односа, кандидат је дужан да 
достави: уредан санитарни налаз што доказује фотокопија 
санитарне књижице; лекарско уверење о општој здрав-
ственој способности; доказ о имунизацији ММР вакцином 
или потврду о серолошкој анализи на морбиле (ИГГ анти-
тела); доказ о имунизацији хепатитис Б. Пријаве се предају 
у затвореној коверти лично или поштом на адресу Институ-
та, са назнаком „Пријава на оглас за пријем две медицинске 
сестре - техничара на Одељењу за хроничне плућне боле-
сти, до повратка запослених са боловања“. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се разматрати. 

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Братства јединства 135

тел. 012/550-111, факс: 012/550-585
e-mail: bolpo@ptt.rs 

web: www.obp.rs

Сервирка
на одређено време ради замене привремено 

одсутне запослене, због дужег боловања

Опис послова: припрема, сервира и послужује топле и 
хладне безалкохолне напитке; одржава хигијену посуђа, 
прибора и уређаја; преузима робу и води књиге задужења 

и раздужења робе; води евиденције о требовању и утрош-
ку робе.

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених законом 
и завршено средње образовање. Уз пријаву, у којој је 
потребно навести за које радно место се пријављујете, 
треба доставити: кратку биографију са адресом и контакт 
телефоном, оверену фотокопију дипломе о завршеном 
средњем образовању, извод из МК рођених - оригинал. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији “Послови” код Националне службе за запо-
шљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
разматрати. Пријаву са документацијом доставити на горе-
наведену адресу. 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖАБАРИ
12374 Жабари, Кнеза Милоша бб

Администратор информационих система 
и технологија

на одређено време, најдуже до 2 године

Опис послова: поставља и одржава интегрисани систем 
рачунарске и мрежне опреме - сервера, рачунарских рад-
них станица, мрежне опреме, кабловских и радио веза; 
поставља и одржава интегрисани систем системског соф-
твера и сервиса - оперативних система, система за обез-
беђивање информационо-комуникационих сервиса - елек-
тронске поште, интранета, интернета и других; поставља и 
одржава интегрисани систем заштите контроле приступа и 
коришћења информатичких ресурса и сервиса, као и моде-
ла израда резервних копија података; учествује у изради 
пројектне документације; тестира програмске целине по 
процесима; подешава и прати параметре рада, утврђује и 
отклања узроке поремећаја у раду рачунарске и мрежне 
опреме - сервера, рачунарских радних станица, мрежне 
опреме кабловских и радио мрежа; инсталира, подешава, 
прати параметре рада утврђује и отклања узроке поре-
мећаја у раду системског софтвера и сервиса - оперативних 
система, корисничких апликација, система за обезбеђи-
вање информационо-комуникационих сервиса - електрон-
ске поште, интранета, интернета, система и заштите и кон-
троле приступа и коришћења информатичких ресурса и 
сервиса и израда резервних копија података.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом и: 
високо образовање на основним студијама у обиму од 
180 ЕСПБ бодова студијског програма четворогодишњих 
академских студија из области информационих систе-
ма, по пропису који уређује високо образовање почев од 
10.09.2005. године - на студијама из области информацио-
них система у трајању од три године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; возач-
ка дозвола Б категорије. Уз пријаву, у којој је потребно 
навести за које радно место се пријављујете, треба доста-
вити: кратку биографију са адресом и контакт телефоном; 
оверену фотокопију дипломе о траженом образовању; ове-
рену фотокопију возачке дозволе; извод из МК рођених (не 
старије од шест месеци) или оверена фотокопија; уверење 
о држављанству (не старије од шест месеци) или овере-
на фотокопија; уверење да се против кандидата не води 
истрага, ни истражне радње, нити се води кривични посту-
пак по оптужници и оптужном предлогу који није правнос-
нажно окончан; лекарско уверење о здравственој способ-
ности за обављање послова (доставља се након уласка у 
ужи избор). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у гласилу Националне службе за запошља-
вање у публикација “Послови”. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве се неће разматрати. Кандидати који уђу у ужи 
избор биће дужни да доставе лекарско уверење. Пријаву са 
документацијом доставити на горенаведену адресу. 

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

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

www.dzvelikaplana.rs

Доктор медицине - изабрани лекар
2 извршиоца

Опис послова: 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 документацију; орга-
низује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља 
појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фак-
тора ризика за настанак болести, прати здравствено стање 
становништва на свом подручју и осигурава податке за пот-

Медицина 
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ребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, 
предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спро-
води здраствено-васпитне активности и остварује сарадњу 
са кључним појединцима и организацијама у заједници; 
ради у превентивним саветовалиштима; организује и 
спроводи прописане систематске, циљане и скрининг пре-
гледе; учествује у посебним програмима (вакцинација, 
мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано 
откривање болести); обавља прегледе и упућује на даљу 
дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин 
и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење 
и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужи-
ну кућног лечења и прати његово спровођење, одређује 
дужину привремене спречености за рад због болести или 
повреде; прописује лекове и медицинска средства, као и 
медицинско-техничка помагала; даје оцену о здравственом 
стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне 
посете у оквиру теренског рада, учествује у унапређењу 
квалитета здравствене заштите; обавља консултације са 
другим здравственим радницима и здравственим сарадни-
цима; планира, надзире и евалуира спровођење здравстве-
не заштите; утврђује време и узрок смрти.

УСЛОВИ: Поред услова утврђених чланом 24 Закона о раду 
(„Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутен-
тично тумачење), кандидати треба да испуњавју и услове 
прописане Правилником о организацији и систематиза-
цији послова у Дому здравља „Др Милан Бане Ђорђевић“ 
Велика Плана. Услови за заснивање радног односа: високо 
образовање: на интегрисаним академским студијама, по 
пропису који уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; или на основним студијама у трајању 
од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; стручни испит; 
лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању 
доктора медицине. 

ОСТАЛО: Као доказе о испуњености услова за радно 
место доктора медицине изабраног лекара за које подносе 
пријаву на оглас, кандидати су дужни да доставе: овере-
ну фотокопију дипломе или оверену фотокопију уверења 
о завршеном медицинском факултету; оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; оверену фотоко-
пију лиценце издате од надлежног органа или решење о 
упису у комору; фотокопију или очитану личну карту (уко-
лико је у питању лична карта са чипом); оверену фотоко-
пију уверења о држављанству; оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених; кратку биографију, адресу и 
контакт број телефона. Пријаве са кратком биографијом, 
адресом, адресом електронске поште, контакт телефоном, 
овереним фотокопијама докумената којима се доказује 
испуњеност услова конкурса и назнаком ,,Пријава на оглас 
за пријем у радни однос на неодређено време за радно 
место доктора медицине изабраног лекара”, предају се 
непосредно у просторијама Секретаријата ДЗ или путем 
поште на горенаведену адресу. Напомена: лекарско уве-
рење којим се доказује здравствена способност без огра-
ничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, 
дужан је да достави кандидат који буде примљен у рад-
ни однос. Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији ,,Послови“ код Националне 
службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање. Одлука о избору 
ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за 
подношење пријава, објављена на огласној табли Дома 
здравља и прослеђена кандидатима.

ОПШТА БОЛНИЦА
“СВЕТИ ЛУКА”

11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/240-725

Медицинска сестра - техничар
општи смер, за рад на Одељењу за општу 

хирургију

УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова, кандидати су 
дужни да доставе: пријаву на оглас са кратком биогра-
фијом, бројем телефона, адресом и имејлом, оверену фото-
копију дипломе о завршеном IV степену стручне спреме 
- општи смер, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, оверену фотокопију лиценце или решења 
о упису у комору, уверење о радном стажу у струци по 
положеном стручном испиту, уколико кандидат поседује 
претходно радно искуство у струци, фотокопију / очита-
ну личну карту, доказ о објављеним стручним радовима у 
стручним публикацијама, уколико кандидат поседује, доказ 
о знању страног језика (енглески, немачки, француски или 
руски) са потврдом, уколико кандидат поседује, или фото-
копија индекса. Комисија именована одлуком директора ће 
сачинити ранг-листу и дати директору предлог за пријем 
кандидата. Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од 

дана објављивања огласа. Пријаве са доказима достављати 
у затвореним ковертама, преко писарнице Опште болнице 
„Свети Лука” Смедерево или путем поште на адресу: Општа 
болница „Свети Лука”, Смедерево, Кнез Михаилова 51, уз 
напомену “Пријава на оглас”. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће бити разматране. За ближе информације 
можете се обратити на телефон: 026/240-725. 

Медицинска сестра техничар - општи 
смер

за рад у ОЈ за збрињавање хитних стања

УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова, кандидати су 
дужни да доставе: пријаву на оглас са кратком биогра-
фијом, бројем телефона, адресом и имејлом, оверену фото-
копију дипломе о завршеном IV степену стручне спреме 
- општи смер, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, оверену фотокопију лиценце или решења 
о упису у комору, уверење о радном стажу у струци по 
положеном стручном испиту, уколико кандидат поседује 
претходно радно искуство у струци, фотокопију / очита-
ну личну карту, доказ о објављеним стручним радовима у 
стручним публикацијама, уколико кандидат поседује, доказ 
о знању страног језика (енглески, немачки, француски или 
руски) са потврдом, уколико кандидат поседује, или фото-
копију индекса. Комисија именована одлуком директора ће 
сачинити ранг-листу и дати директору предлог за пријем 
кандидата. Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од 
дана објављивања огласа. Пријаве са доказима доставља-
ти у затвореним ковертама преко писарнице Опште болни-
це „Свети Лука” Смедерево или путем поште на адресу: 
Општа болница „Свети Лука”, Смедерево, Кнез Михаилова 
51, уз напомену “Пријава на оглас”. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране. За ближе инфор-
мације можете се обратити на телефон: 026/240-725. 

ДОМ ЗДРАВЉА ОСЕЧИНА
14253 Осечина, Болничка 13-15

тел. 014/315-0020

Доктор медицине изабрани лекар за 
одрасле

у Јединици за здравствену заштиту одраслих, 
на одређено време до повратка радника са 

боловања

Послови и задаци: 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 документацију; орга-
низује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља 
појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фак-
тора ризика за настанак болести, прати здравствено стање 
становништва на свом подручју и осигурава податке за пот-
ребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, 
предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спро-
води здраствено-васпитне активности и остварује сарадњу 
са кључним појединцима и организацијама у заједници; 
ради у превентивним саветовалиштима; организује и спро-
води прописане систематске, циљане и скрининг прегле-
де; учествује у посебним програмима (вакцинација, мере 
у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откри-
вање болести); обавља прегледе и упућује на даљу дијаг-
ностику и специјалистичке прегледе, одређује начин и 
врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и 
предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућ-
ног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину 
привремене спречености за рад због болести или повреде; 
прописује лекове и медицинска средства, као и медицин-
ско-техничка помагала; даје оцену о здравственом стању 
и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете; 
збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло 
насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне 
медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хит-
ном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене 
установе; учествује у унапређењу квалитета здравствене 
заштите; обавља консултатиције са другим здравственим 
радницима и здравственим сарадницима; планира, надзи-
ре и евалуира спровођење здравствене заштите; ради као 
изабрани лекар; утврђује време и узрок смрти; ради и дру-
ге послове у вези са остваривањем права из здравственог 
осигурања које му наложи непосредни руководилац; за 
свој рад одговара непосредном руководиоцу и директору 
Дома здравља Осечина.

УСЛОВИ: високо образовање; завршен медицински факул-
тет: 1) на интегрисаним академским студијама, по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године или 2) на основним студијама у трајању од 
најмање пет година, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; положен 
стручни испит. Потребна документација: оверена фото-

копија дипломе о завршеном VII/1 степену стручне спре-
ме (медицински факултет); оверена фотокопија уверења 
о положеном стручном испиту; извод из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству. Опис послова одређен 
је Правилником о организацији и систематизацији радних 
места у Дому здравља Осечина. Пријаве слати лично или 
путем поште на горенаведену адресу, са назнаком “Пријава 
на конкурс”.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
„FENIX-APOTEKA“

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

е-mail: eurolink@eunet.rs

Дипломирани фармацеут
2 извршиоца

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

Фармацеутски техничар
2 извршиоца

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

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

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА 
ЗАПОШЉАВАЊЕ

Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места за рад у СР 
Немачкој

Радници за здравствену негу
већи број извршилаца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, општег 
или педијатријског смера; положен стручни испит за меди-
цинске раднике, пожељно (није обавезно) знање немач-
ког језика на Б1 нивоу; радно искуство минимум 6 месеци 
(запослење, стручна пракса, волонтирање, приватна нега 
у кући).

Врста радног односа: потписивање уговора о раду на 
одређено време на позицији асистента за здравствену 
негу, односно до нострификације дипломе за здравственог 
радника.

Остали услови рада: висина зараде пре нострификације 
дипломе износи 2000 евра (бруто); послодавац обезбеђује 
смештај и исхрану под повољним условима, односно пружа 
подршку у проналажењу истог, а запослени сноси трошко-
ве смештаја у целости или партиципира; трошкове превоза 
на релацији Република Србија - СР Немачка сноси посло-
давац.

Потребна документација: радна биографија/CV на 
немачком језику у europass формату, пропратно писмо на 
немачком језику, диплома завршене школе - оверена фото-
копија, сведочанства за све четири године - оверене копије, 
уверење о положеном стручном испиту за медицинске рад-
нике - оверена фотокопија, сертификат о стеченом знању 
немачког језика - фотокопија. Наведена документа доста-
вити и на српском језику.

Начин конкурисања: Кандидати који су евидентирани 
као незапослена лица у Националној служби за запошља-
вање, потребна документа достављају филијали НСЗ у којој 
су пријављени, лично или поштом, на адресу филијале, са 
назнаком „За конкурс: запошљавање радника за здрав-
ствену негу у СР Немачкој - Projekat Triple Win, СР Немачка“.

Кандидати који нису евидентирани као незапослена лица 
у Националној служби за запошљавање потребна доку-
мента достављају поштом, на адресу: Национална служба 
за запошљавање, Филијала за град Београд, Миграциони 
сервисни центар, Гундулићев венац 23-25, са назнаком „За 
конкурс: Запошљавање радника за здравствену негу у СР 
Немачкој - Projekat Triple Win, СР Немачка“.

Кандидати који уђу у ужи избор биће обавештени путем 

Медицина
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телефона или имејла о месту и термину одржавања раз-
говора. Непотпуна документација неће бити разматрана. 

За додатне информације о овом конкурсу, кандида-
ти могу да се обрате:

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

Миграциони сервисни центар Београд
НСЗ, Филијала Београд, Гундулићев венац 23-25

тел. 011/3340-870, 064/8107-046

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

тел. 018/501-231

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

тел. 021/4885-514

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

тел. 020/33-00-47

Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33

тел. 037/41-25-31

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

тел. 036/30-20-70

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

Рок трајања конкурса: 04.10.2019. године

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

Доктор медицине специјалиста изабрани 
лекар за жене

пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: високо образовање - медицински факултет: 
на интегрисаним академским студијама, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године и завршена специјализација из гинекологије и аку-
шерства, курс из ексфолијативне цитодијагностике, колпо-
скопије; на основним студијама у трајању од најмање пет 
година по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године и завршена специјализација 
из гинекологије и акушерства, курс из ексфолијативне 
цитодијагностике, колпоскопије; стручни испит; лиценца; 
специјалистички испит; едукација из области ултразвучне 
дијагностике; најмање три године и шест месеци радног 
искуства у звању доктора медицине познавање рада на 
рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење). 
Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о 
завршеном факултету, фотокопију дипломе о положеном 
специјалистичком испиту, фотокопију уверења о заврше-
ном курсу, фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, фотокопију лиценце или решења о упису у комору 
и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фото-
копије, које се не враћају кандидатима. Пријаву на оглас 
доставити поштом или лично у писарницу Дома здравља, 
на наведену адресу, IV спрат, соба 12. Обавезно назначити 
за које радно место се конкурише. Резултати огласа ће бити 
објављени на сајту Дома здравља www.dzpalilula.org.rs и на 
огласној табли - 4. спрат.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО-
ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ “БАЊИЦА”

11000 Београд, Михаила Аврамовића 28
тел. 011/6660-466

Радник обезбеђења без оружја
на период од месец дана са могућношћу 
заснивања радног односа до годину дана

УСЛОВИ: пожељно је претходно радно искуство на истим 
или сличним пословима. Кандидати су обавезни да доста-
ве: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеној 
средњој школи (са просечном оценом); оверен препис или 
фотокопију лиценцу за вршење основних послова служ-
беника обезбеђења без оружја; потврду издату од стране 

Националне службе за запошљавање о дужини чекања на 
запослење; доказ о радном искуству (фотокопија радне 
књижице или потврда послодавца); фотокопију личне кар-
те или очитану личну карту (уколико лична карта поседује 
чип); биографију са адресом и контакт телефоном. Пријаве 
са непотпуном документацијом или које нису у складу са 
условима овог огласа, као и неблаговремене пријаве, неће 
бити разматране. Кандидати који уђу у ужи избор ће бити 
позвани на разговор.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА 
КЛИНИКА

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

Помоћни кувар
на одређено време по основу замене до 

повратка радника са боловања, за Одсек за 
припремање хране

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, 6 месеци радног иску-
ства на одговарајућим пословима. Приликом пријаве на 
конкурс кандидати су дужни да доставе: кратку биогра-
фију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о завр-
шеној школи; фотокопију радне књижице или другог дока-
за о радном искуству (уговори о раду, волонтерски уговори, 
потврда послодавца и сл.). Кандидати који испуњавају 
услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пру-
жања додатних података који могу бити важни за одлуку о 
пријему (претходно искуство о раду, додатно образовање 
или оспособљеност, дужина трајања школовања и сл.). 
Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни 
да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове за које се прима. Пријаве слати у 
затвореној коверти, на наведену адресу Клинике, са назна-
ком радног места за које се конкурише. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
ЗВЕЗДАРА

11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/7380-69-69, факс: 011/380-96-50

Возач санитетског возила
у Одсеку за транспорт болесника и 

материјала, Одељење за техничке послове 
и одржавање, Служба за техничке и друге 

сличне послове

УСЛОВИ: средње образовање, возачка дозвола Б катего-
рије.

Администратор подршке корисницима 
информационих система и технологија

у Одсеку за информационе технологије, 
Служба за организацију, планирање и 

медицинску информатику

УСЛОВИ: високо образовање, на основним студијама у 
обиму од 180 ЕСПБ бодова по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године, на сту-
дијама у трајању до три године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
најмање једна година радног искуства на пословима адми-
нистрације болничког информационог система.

Администратор информационих система 
и технологија

у Одсеку за информационе технологије, 
Служба за организацију, планирање и 

медицинску информатику

УСЛОВИ: високо образовање, на основним студијама у 
обиму од 180 ЕСПБ бодова по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године, на сту-
дијама у трајању до три године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
најмање једна година радног искуства на пословима адми-
нистрације болничког информационог система.

Спремач/спремачица
просторија у којима се пружају здравствене 

услуге
2 извршиоца

УСЛОВИ: основно образовање; најмање шест месеци рад-
ног искуства у наведеном звању.

ОСТАЛО: Као доказе о испуњености услова кандидати 
су обавезни да доставе: пријаву на оглас са кратком био-

графијом и наведеном адресом и контакт телефоном (по 
могућству и електронска адреса), оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми, оригинал или овере-
ну фотокопију доказа о радном искуству у струци (потвр-
де, решења, уговори или други акти којима се доказује на 
којим пословима, са којом стручном спремом и у ком вре-
менском период је стечено радно искуство), а у року од 8 
дана од дана објављивања огласа у публикацији Нацио-
налне службе за запошљавање „Послови”, на горенаведе-
ну адресу, са назнаком “За конкурс ради пријема у радни 
однос”. Неблаговремене и непотпуне пријаве на оглас неће 
бити узете у разматрање. Учесници у огласу писмено ће 
бити обавештени.

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

Доктор медицине специјалиста 
у специјалистичкој делатности - 

офталмологија
УСЛОВИ: високо образовање - медицински факултет: 
на интегрисаним академским студијама, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године и завршена специјализација из офталмологије; 
на основним студијама у трајању од најмање пет година 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године и завршена специјализација из 
офталмологије; предвиђен пробни рад 3 месеца; струч-
ни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства 
у звању доктора медицине; познавање рада на рачунару 
(основни пакет MS Office и Windows окружење). Уз молбу 
приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеном 
факултету, фотокопију дипломе о положеном специјалис-
тичком испиту, фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, фотокопију лиценце или решења о упису у комору 
и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фото-
копије, које се не враћају кандидатима. Пријаву на оглас 
доставити поштом или лично у писарницу Дома здравља, 
на наведену адресу, IV спрат, соба 12. Обавезно назначити 
за које радно место се конкурише. Резултати огласа ће бити 
објављени на сајту Дома здравља www.dzpalilula.org.rs и на 
огласној табли - IV спрат.

ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ
ПОМОЋ КРАГУЈЕВАЦ

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

Медицинска сестра - техничар у ХМП
у Одељењу за пружање услуга на терену, на 

одређено време ради замене привремено 
одсутног запосленог, најкасније до повратка 

запосленог на рад
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или VI степен стручне спреме, средња или 
висока медицинска школа и положен стручни испит. Општи 
услови за заснивање радног односа утврђени Законом о 
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 - одлука УС, 113/17 и 85/18 др. пропис) и посебни 
услови утврђени Правилником о унутрашњој организацији 
и систематизацији послова у Заводу. Заинтересовани кан-
дидати подносе следећа документа у оригиналу или овере-
ној копији: диплому средње или високе медицинске шко-
ле (IV/VI степен); уверење о положеном стручном испиту; 
лиценцу или решење о упису у именик Коморе сестара и 
техничара Србије; уверење о држављанству РС; извод из 
матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних 
(ако је дошло до промене презимена кандидата); фотоко-
пију радне књижице или други доказ о радном искуству; 
доказ да се против кандидата не води кривични посту-
пак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није 
покренута истрага (уверење надлежног суда), не старије 
од 6 месеци; уверење да кандидат није осуђиван за кри-
вична дела која га чине неподобним за рад у здравственој 
установи (уверење надлежне полицијске управе или поли-
цијске станице), не старије од 6 месеци; докази о додатном 
стручном образовању или оспособљености (уколико их 
кандидат поседује); кратка биографија, са адресом, кон-
такт телефоном, имејл-адресом. Приликом заснивања рад-
ног односа канадидат је дужан да достави лекарско уве-
рење као доказ о здравственој способности за заснивање 
радног односа на радним местима са повећаним ризиком 
према акту о процени ризика. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у 

Медицина



публикацији „Послови” Националне службе за запошља-
вање. Оглас ће бити објављен и на интернет презентацији 
Министарства здравља РС и интернет презентацији Заво-
да. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се размат-
рати. Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на 
разговор ради пружања додатних података који могу бити 
важни за одлуку о пријему. По завршетку конкурса предата 
документа се неће враћати кандидатима. Контакт телефон: 
034/6312-306. Пријаве се подносе лично или путем поште у 
затвореној коверти (препоручено) на адресу: Завод за хит-
ну медицинску помоћ Крагујевац, Улица слобода бб 34000 
Крагујевац, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у рад-
ни однос - радно место медицинска сестра - техничар“.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/50-527

Медицински техничар - сестра општег 
смера

(средња стручна спрема) за рад у Клиници 
за урологију, нефрологију и дијализу, на 

одређено време до повратка запосленог са 
дужег одсуства, пробни рад од 3 месеца

Медицински техничар - сестра општег 
смера

(средња стручна спрема) за рад у Центру 
за нуклеарну медицину, на одређено време 
до повратка запосленог са дужег одсуства, 

пробни рад од 3 месеца

Медицински техничар - сестра општег 
смера

(средња стручна спрема) за рад у 
Операционом центру, на одређено време 

до повратка запосленог са дужег одсуства, 
пробни рад од 3 месеца

Медицински техничар - сестра општег 
смера

(средња стручна спрема) за рад у Центру 
за ургентну медицину, на одређено време 
до повратка запосленог са дужег одсуства, 

пробни рад од 3 месеца

Медицински техничар - сестра општег 
смера

(средња стручна спрема) за рад у Клиници за 
кардиологију, на одређено време до повратка 
запосленог са дужег одсуства, пробни рад 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 орга-
низацији и систематизацији послова у Клиничком центру 
Крагујевац. Уз пријаву се подносе у оригиналу или овере-
ној копији следећа документа: диплома о стеченом образо-
вању одговарајућег профила; уверење о положеном струч-
ном испиту за радно место; уверење о држављанству РС; 
извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге 
венчаних (ако је кандидат променио презиме); кратку био-
графију са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом; 
кандидати који имају радно искуство (укључујући стручно 
оспособљавање и усавршавање) треба да доставе доказ/
потврду о радном стажу од стране Републичког фонда за 
пензијско и инвалидско осигурање (ПИО), односно доказ/
потврду о волонтерском стажу у струци од стране надлеж-
не службе. 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 спо-
собности 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 покре-
нута истрага (уверење надлежног суда); уверење да кан-
дидат није осуђиван за кривична дела која га чине непо-
добним за рад у здравственој установи (уверење надлежне 
полицијске управе или полицијске станице); дозволу за рад 
- лиценцу коју је издала надлежна комора (ако је канди-
дат у радном односу) или решење о упису у комору (ако 
кандидат није у радном односу). Уколико изабрани кан-
дидат не достави горенаведене документе у захтеваном 
року, са њим се неће засновати радни однос. Пријавом на 
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о 
личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Пода-
ци 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 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови” Националне службе за запошља-
вање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати. Коначни резултати конкурса биће објављени на сајту 
Клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати 
који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне 
документације. Телефон за контакт: 034/505-273. Пријаве 
се подносе лично, у затвореној коверти, преко писарнице 
Клиничког центра Крагујевац или путем поште на адресу: 
Клинички центар Крагујевац, Змај Јовина 30, 34000 Крагује-
вац. 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)”.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима, за рад 

у Одсеку хепатобилијарне хирургије на 
III одељењу, Општа и хепатобилијарна 

хирургија, Службе за хирургију, на одређено 
време ради замене привремено одсутног 

запосленог на боловању

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

2. Медицинска сестра - техничар
у операционој сали, за рад на Одељењу 

операционе сале Сектора за хируршке гране 
медицине, на одређено време на 3 месеца 

због повећаног обима посла

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

3. Сервирка
за рад у Одсеку за припрему хране у Служби 

за помоћне и друге послове, на одређено 
време ради замене привремено одсутног 

запосленог на боловању

УСЛОВИ: средње образовање, изузетно: основно образо-
вање и радно искуство на тим пословима стечено до дана 
ступања на снагу ове уредбе.

4. Спремач/спремачица
просторија у којима се пружају здравствене 
услуге, за рад у Заједничким медицинским 
пословима, на одређено време ради замене 

привремено одсутног запосленог на боловању

УСЛОВИ: основна школа, НК радник.

5. Спремач/спремачица
просторија у којима се пружају здравствене 
услуге, за рад у Заједничким медицинским 
пословима, на одређено време ради замене 

привремено одсутног запосленог на боловању

УСЛОВИ: основна школа, НК радник.

6. Помоћни радник
за рад у Одељењу за техничке и инвестиционе 

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

месеца због повећаног обима посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: основна школа, НК радник.

7. Техничар одржавања одеће
у Одсеку за прање, пеглање и дистрибуцију 

веша Службе за помоћне и друге послове, на 
одређено време на 3 месеца због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: основна школа, НК радник.

Кандидати за радна места 1 и 2 подносе: молбу за 
пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, ове-
рену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, фотокопију личне карте или 
очитане податке са личне карте (уколико је чипована), 
фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су 
дипломе или уверења издати на девојачко презиме), ове-
рену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа.

Кандидати за радно место 3 подносе: молбу за пријем 
и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену 
фотокопију дипломе или оверену фотокопију сведочанства 
о завршеној основној школи са потврдом о радном искуству 
на наведеним пословима, фотокопију личне карте или очи-
тане податке са личне карте (уколико је чипована), фотоко-
пију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипло-
ме или уверења издати на девојачко презиме).

Кандидати за радна места 4 до 7 подносе: молбу за 
пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, ове-
рену фотокопију сведочанства о завршеној основној шко-
ли, фотокопију личне карте или очитане податке са личне 
карте (уколико је чипована), фотокопију извода из матич-
не књиге венчаних (уколико су сведочанства или уверења 
издати на девојачко презиме).

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

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Доктор медицине
за рад у Служби за гинекологију и акушерство 

са неонатологијом

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

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе: молбу за 
пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, ове-
рену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, фотокопију личне карте или 
очитане податке са личне карте (уколико је чипована), 
фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су 
дипломе или уверења издати на девојачко презиме), овере-
ну фотокопију лиценце издате од надлежног органа, доказ 
о радном искуству. 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 здрав-
ственој способности за послове за које се заснива радни 
однос. Уколико изабрани кандидат не достави наведена 
документа у остављеном року, са њим се неће закључити 
уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Пријаву доставити у затвореној коверти са 
назнаком “За оглас” са називом и редним бројем радног 
места за које се конкурише, а на наведену адресу.

Медицина
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Индустрија и грађевинарство

                       Индустрија и грађевинарство

„ФЕМАН“ ДОО
35000 Јагодина, Вихорска 1

тел. 035/230-000

Бравар, варилац
на одређено или неодређено време

2 извршиоца

Опис посла: рад у производном погону на браварско-вари-
лачким пословима, рад на варењу полупроизвода, челич-
них конструкција.

УСЛОВИ: средња стручна спрема, III или IV степен стручне 
спреме. Тражимо одговорну и вредну особу, пожељно са 
радним искуством са познавањем CO2 и аутогеног завари-
вања, обавезна Б категорија. У обзир долазе и кандидати 
без искуства.

Радник у галванизацији
на одређено или неодређено време

Опис посла: рад у производном погону галванизације на 
цинковању производа.

УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема III или IV сте-
пен. Тражимо одговорну и вредну особу са или без радног 
искуства.

Столар
на одређено или неодређено време

Опис посла: рад на изради и поправци канцеларијског 
намештаја за потребе фабрике „Феман“ д.о.о. и пословних 
јединица, одржавање канцеларијског намештаја, штело-
вање, израда нових делова и сл.

УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, III или IV сте-
пен. Тражимо одговорну и вредну особу са радним иску-
ством.

Магационер
магацина готових производа, на одређено или 

неодређено време

Опис посла: рад у магацину готових производа на пријему 
робе и издавању робе крајњим потрошачима.

УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, III или IV сте-
пен. Тражимо одговорну и вредну особу са или без радног 
искуства.

ОСТАЛО: Кандидати могу да доставе своје пријаве лично 
или поштом на горенаведену адресу или електронским 
путем на имејл: kadrovska@feman.co.rs. За све додатне 
информације телефон: 035/230-000, контакт особа Бојана 
Јовановић. Рок за подношење конкурсне пријаве је 15 дана 
од дана објављивања огласа.

„ORION WORLD“ DOO
Крагујевац

тел. 034/335-435
e-mail: marina@orion-kg.com

Контролор завршне контроле (контролор 
у производњи)

на одређено време 24 месеца / предвиђен 
пробни рад 3 месеца

Опис посла: пријемна - улазна контрола производа; погон-
ска контрола и међуфазна контрола делова; завршна кон-
трола готових делова; контрола и праћење производње.

УСЛОВИ: од IV до VII степена стручне спреме машинске 
струке; пожељно радно искуство у струци. Посебна знања 
и вештине: познавање и правилно руковање мерно-кон-
тролном опремом; пожељно руковање мерном маши-
ном; пожељно познавање софтверског пакета MS Office; 
енглески језик - средњи ниво. Заинтересовани кандидати 
своју радну биографију могу доставити на e-mail: marina@
orion-kg.com, могу се јавити лично послодавцу, Горњоми-
лановачка 45, сваког радног дана од 9 до 15 часова или 
на контакт телефон: 034/335-435, најкасније до 19.09.2019.

„ФУСХ“ ДОО БЕОГРАД
ОГРАНАК ГРДЕЛИЦА

тел. 016/3426-791
e-mail: office.grdelica@fush.rs

Инжењер текстилне технологије - 
технолог у производном погону

УСЛОВИ: Потребно је да лице има радно искуство у 
текстилној индустрији на позицији технолога у производ-
ном погону (шивара), да поседује изражене организацио-
не способности, да зна средњи ниво енглеског језика и да 
познаје рад на рачунару (MS Office). Могу се јављати лица 
са VII или VI степеном стручне спреме.

Механичар шиваћих машина
УСЛОВИ: неопходно радно искуство у текстилној индус-
трији на одржавању машинског парка, одлично познавање 
свих врста шиваћих машина, прецизне механике, електро-
нике, рад на рачунару (MS Office).

AVRAM GROUP DOO
11309 Лештане, Кружни пут 114а

тел. 011/803-0990

Помоћни радник у производњи 
намештаја
3 извршиоца

УСЛОВИ: потребно искуство у производњи намештаја, бра-
варије, столарије или грађевини; возачка дозвола Б катего-
рије; возачка дозвола Ц категорије - пожељно.

Столар, обрада дрвета и иверице, 
репарација

УСЛОВИ: потребно искуство у раду са иверицом, пуним 
дрветом, сечење и монтажа, рад на циркулару и столар-
ским машинама, обрада универа, репарација намештаја, 
монтажа и демонтажа.

ОСТАЛО: Доставити радну биографију на увид, пријаве 
слати на имејл-адресу: avramgroup@gmail.com или дирек-
тан контакт с послодавцем: 011/8030-990 или 065/5041-
397, радним данима од 10 до 15 часова, контакт особа: Јас-
мина Милојковић.

WASTE BINS DOO BEOGRAD
11000 Београд, Зрењанински пут 84ж

Оператер на ЦНЦ ласеру
на одређено време, за рад у Сомбору

УСЛОВИ: машински техничар за компјутерско конструи-
сање, машински техничар за компјутерско управљање, 
машински техничар НУ машина. Пријаве кандидата који 
немају наведене квалификације неће бити разматране. 
Радно искуство није пресудно. Кандидати CV предају пор-
тиру, Коњевићева 86, Сомбор (Застава специјални аутомо-
били) или на e-mail: darko.lugumerski@gci.co.rs.

“ELIXIR ZORKA - MINERALNA 
ĐUBRIVA” DOO

15000 Шабац, Хајдук Вељкова 1
тел. 015/352-707

Помоћни радник 
у производњи вештачких ђубрива и азотних 

једињења
5 извршилаца

УСЛОВИ: Рад у сменама, ноћни рад, радно место са повећа-
ним ризиком. Контакт особа: Биљана Панић, 063/1171-352, 
biljana.panic@elixirgroup.rs.

ЛИНЕА МИЛАНОВИЋ ДОО
11090 Београд, 13. октобра 2Д

тел. 063/288-460

Оператер на ЦНЦ машинама
на одређено време од 6 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању, 
познавање рада на рачунару. Пробни рад од 2 месеца.

„ФОРКОМ“ ДОО
11000 Београд, Кнеза Милоша 43

Координатор биогасног постројења - 
агротехничар

локација: Горње Сухотно, општина Алексинац 

Опис послова: заједно са менаџментом компаније израђује 
месечне, полугодишње и годишње планове компаније, 
што подразумева повремено присуствовање састанцима 
менаџмента у Београду; стара се за свакодневно спро-
вођење планова на терену; распоређује радну снагу и 
остале ресурсе на терену на дневном нивоу; издаје дизел 
на компанијској пумпи и води прописану документацију за 
издати и примљени дизел; издаје робу из магацина ком-
паније и води прописану документацију за магацин; сва-
кодневно попуњава радне налоге за извршиоце радних 
операција, и води рачуна да подаци у радном налогу буду 
тачни и прецизни; дан унапред обавештава раднике на коју 
су радну дужност распоређени; требује финансијска сред-
ства за исплате радника, набавку дизела, хемије, семена, 
ђубрива, резервних делова и осталог репроматеријала од 
централе у Београду; врши одабир и набавку резервних 
делова, репроматеријала и сл.; сарађује са агрономом и 
спроводи његове налоге по претходном усаглашавању са 
менаџментом у Београду и организује радну снагу за извр-
шење наложеног посла; активно преноси стање на тере-
ну менаџмент тиму у Београду, и договара са њима хит-
не/непланиране радње; стара се да извршиоци почну рад 
на време; стара се да је постројење сваки дан напуњено 
силажом и да је осока превежена и убачена; узима узорке 
џибре и шаље у лабораторију у Аустрију; врши једноставна 
мерења ПХ вредности у постројењу и бележи те вредности 
у предвиђену табелу; води дневник рада постројења; стара 
се да на време буду обављени сви радови на одржавању 
постројења по таблицама произвођача; брине о право-
временој регистрацији возила; комуницира са агрономом 
и заказује његов долазак; даје формуларе за контролу 
и за рад агроному који служи за планирање активности, 
обезбеђивање радне снаге и потребног репроматеријала; 
попуњава и шаље менаџмент тиму у Београду формуларе 
за оператера 1 и 2 на основу сопственог мерења и података 
добијених од механичара-контролора; по добијању норми 
од агронома и уз експлицитну сагласност менаџмент тима 
из Београда, врши промену норми за радне налоге; извр-
шава све остале активности које су потребне да би се оси-
гурао несметан и ефикасан рад постројења.

Координаторски посао је канцеларијски посао са обилас-
ком терена, не захтева никакав физички напор већ искљу-
чиво административно-интелектуални. Координатор је 
члан менаџмент тима. Локација - канцеларија је у клима-
тизованој кућици на имању, постоји и могућност живљења 
у овој кућици. Радно време је 8 сата (ефективно 7 сати), 
6 радних дана (понедељак - субота), недељом се не ради. 
Радно време почиње од 7.00 и траје до 15.00, сат времена је 
намењено за две паузе (доручак и ручак) од по пола сата. 
Плата 40.000 дин. месечно + пријава + 30% стимулација за 
достизање производне норме постројења. Норма је тренут-
но постављена на 175 кw месечно, а биће редефинисана 
у првих шест месеци рада постројења. Пробни рад: месец 
дана са платом од 30.000 рсд. Годишњи одмор 19 радних 
дана. Годишњи одмор се може искористити тако да не оме-
та процес рада, односно у време летњих месеци не може 
трајати дуже од 7 радних дана у континуитету.

Биографију послати на имејл: lepojevic@yahoo.com. Само 
кандидати који уђу у ужи избор биће контактирани ради 
заказивања интервјуа. 

Тракториста
Опис посла: обрада 160 ха ораница у месту Горње Сухотно.

Потребно радно искуство у раду са пољопривредим маши-
нама, праћењу и одржавању истих. Месечна плата 40.000 
- 60.000 РСД. Јавити се на телефон: 064/170-2355.

„ELIXIR MEG“ DOO
Шабац, Хајдук Вељкова 1

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

Гумар - пластичар
место рада Прахово - Неготин, на одређено 

време, пробни рад 3 месеца
5 извршилаца

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

www.nsz.gov.rs



   |  Број 845 | 04.09.2019. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs44 

Бравар
место рада Прахово - Неготин, не одређено 

време, пробни рад 3 месеца
5 извршилаца

Опис посла: сечење, савијање, бушење лимова, профила 
и цеви, нарезивање навоја, монтажа склопова, склапање 
конструкција, припрема за заваривање и други браварски 
послови.

Заваривач
место рада Прахово - Неготин, не одређено 

време, пробни рад 3 месеца
5 извршилаца

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

Електричар
место рада Прахово - Неготин, не одређено 

време, пробни рад 3 месеца
5 извршилаца

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

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

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

“М-ФЕЛИКС “ДОО
11000 Београд, Прњавор 7

тел. 011/347-31-45

Одговорни руководилац радова
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; дипл. инжењер архи-
тектуре или дипл. инжењер грађевине са важећом лицен-
цом; знање рада на рачунару Microsoft office, Интернет. 
AutoCad; лиценца 400, 401, 410, 411; без обзира на радно 
искуство.

Грађевински радници
за лимарске, хидроизолатерске, 

кровопокривачке радове
5 извршилаца

УСЛОВИ: I - III степен стручне спреме; за раднике без иску-
ства постоји могућност обуке, учења и напредовања.

ОСТАЛО: Кандидати могу да се јаве на телефоне: 
060/016-17-57, 011/347-31-45 или да пошаљу пријаву на 
e-mail: mfeliksolja@gmail.com. Конкурс остаје отворен до 
30.09.2019. године.

“MAVIA CONSTRUCTION” DOO
11000 Београд, Тиквешка 18

тел. 011/409-63-92

Руковалац грађевинским машинама
на одређено време

УСЛОВИ: III - IV степен стручне спреме; радно искуство 
минимум 12 месеци; поседовање сертификата за рукова-
оца грађевинским машинама; возачка дозвола Б катего-
рије. Заинтересовани кандидати пријаву могу да пошаљу 
на e-mail: construction@mavia.rs. Рок за пријаву на конкурс 
је 26.09.2019. године.

„STEELPAN“ DOO PANČEVO
26000 Панчево, Утве Златокриле 9

тел. 064/645-0295
e-mail: steelpandoo@gmail.com

Лимар
на одређено време

15 извршилаца

УСЛОВИ: I, II, III, IV степен стручне спреме. 

Машински инжењер
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
машински инжењер, мастер инжењер машинства; возач-
ка дозвола Б категорије, основна информатичка обука 
(Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook), енглески језик - 
средњи ниво. Пробни рад. Јављање кандидата на телефон: 
064/6450-295, особа за контакт: Недић Филип.

„AMNION LIFE“ DOO POŽEGA
31210 Пожега, Краља Петра 92

тел. 060/7150-940
e-mail: milos.radovanovic@amnion.life

Инжењер на пословима индустријског 
дизајна и производњи производа од 

пластике
на одређено време, пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1 ССС, дипломирани инжењер машинства, 
минимум 3 године радног искуства у дизајну и производњи 
производа од пластике поступцима бризгања, екструди-
рања, термоформирања и друго; енглески језик средњи 
или виши ниво знања, познавање рада на рачунару. Кон-
курс је отворен до попуне радног места.

„МЕТАЛ-ИНВЕСТ“ ДОО
14242 Мионица, Топлички пут бб

тел. 014/3422-160

Оператер на ЦНЦ машини
на одређено време од 12 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, познавање 
технологије машинске обраде на ЦНЦ машини; познавање 
управљања ЦНЦ машина; руковање мерним алатима, 
опремом и прибором. Рад је сменски. Рок за пријаву на кон-
курс је 30 дана од дана објављивања.

            Саобраћај и везе

DOO „NET BUS CO“
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И 

УСЛУГЕ 
23000 Зрењанин, Београдска 22

Возач аутобуса 
10 извршилаца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, возачка дозвола 
Д категорије; радно искуство није неопходно. Пријаве за 
посао слати на мејл адресу: goran.agramovic@netbus.rs, са 
назнаком: „Пријава за посао“.

„ТРАНСАГЕНТ ОПЕРАТОР“ ДОО
11000 Београд, Книћанинова 3/3/6

e-mail: bojan.djurdjevic@transagent.rs

Техничар вуче - машиновођа
рад по уговору о делу 

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању; 
потребно радно искуство; енглески језик - почетни ниво; 
основна информатичка обука. Заинтересовани кандида-
ти треба да пошаљу CV на наведену имејл-адресу. Рок за 
пријављивање 01.10.2019. године.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА 
САОБРАЋАЈНУ ДЕЛАТНОСТ 

НИШ-ЕКСПРЕС НИШ 
Ниш - Црвени крст, Чамурлија 160

Возач аутобуса
на одређено време, место рада: Београд/

Савски венац
10 извршилаца

УСЛОВИ: ОШ, ССС, ВШС и ВСС; радно искуство: небит-
но; возачка дозвола Д категорије. Рад у сменама, ноћни 

рад. Трајање конкурса до 30.09.2019. године. Начин кон-
курисања позивом на телефон: 011/2625-782, од 08 до 16 
часова или слање пријаве за запослење на имејл-адресу: 
Beograd@nis-ekspres.rs, лица за контакт: Милош Стојановић 
и Ненад Милосављевић.

Индустрија и грађевинарство

Посао се не чека, посао се тражи



Бесплатна публикација о запошљавању 4504.09.2019. |  Број 845 |   

Наука и образовање

              Наука и образовање

БЕОГРА Д

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Каменичка 6
тел. 011/3021-137

Асистент за ужу научну област Пословна 
економија и менаџмент

на одређено време од 3 године
 
УСЛОВИ: прописани одредбама Закона о високом образо-
вању, Стаутом Универзитета у Београду, Статута Факулте-
та, Правилником о ближим условима за избор сарадника 
Факултета и Критеријума за стицање звања наставника и 
сарадника на Економском факултету у Београду. Посебан 
услов за кандидате је научно-истраживачка и наставнич-
ка оријентација кандидата у области Канала маркетин-
га, Трговинског менаџмента и Трговинског маркетинга и 
менаџмента продаје. Пријаве са доказима о испуњености 
услова конкурса и прилозима: биографија, библиографија 
(списак радова и радови), копије диплома, копија уверења 
о држављанству, достављају се на наведену адресу Факул-
тета, соба 139, у року од 15 дана од дана објављивања кон-
курса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Др Суботића 8
тел. 011/3636-321

Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област Хумана 

генетика 
 
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, биолошки факултет, 
општи и посебни услови предвиђени Законом о високом 
образовању и Правилником о условима, начину и поступ-
ку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Бео-
граду. 

Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област Хемија 

у медицини 
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, природно-матема-
тички или хемијски факултет, општи и посебни услови 
предвиђени Законом о високом образовању и Правилни-
ком о условима, начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника и сарадника Медицинског 
факултета Универзитета у Београду. 

Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област 

Медицинска физиологија 

Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област 

Офталмологија

Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област 

Педијатрија

Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област 

Гинекологија и акушерство 

Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област 

Радиологија 

Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област 

Интерна медицина (геронтологија) 

Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област 

Интерна медицина (кардиологија) 
2 извршиоца

Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област 

Хирургија са анестезиологијом (општа 
хирургија) 
2 извршиоца

Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област 

Хирургија са анестезиологијом (дечја 
хирургија) 

Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Хистологија и ембриологија
на одређено време од 5 година 

Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Инфективне болести
на одређено време од 5 година 

2 извршиоца

Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Физикална медицина и рехабилитација
на одређено време од 5 година 

Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Офталмологија
на одређено време од 5 година 

Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Хистологија и 

ембриологија
на одређено време од 5 година 

Наставник за избор у звање доцента за 
ужу научну област Социјална медицина

на одређено време од 5 година 

Сарадник за избор у звање асистента 
са докторатом за ужу научну област 

Анатомија
на одређено време од 3 године 

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, медицински факул-
тет, општи и посебни услови предвиђени Законом о 
високом образовању и Правилником о условима, начину 

и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника и сарадника Медицинског факултета Универ-
зитета у Београду. 

Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област Хемија 

у медицини
на одређено време од 5 година 

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, хемијски факултет, 
општи и посебни услови предвиђени Законом о високом 
образовању и Правилником о условима, начину и поступ-
ку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Бео-
граду. 

Сарадник за избор у звање асистента за 
ужу научну област Анатомија
на одређено време од 3 године 

Сарадник за избор у звање асистента 
за ужу научну област Фармакологија, 

клиничка фармакологија и 
токсикологија

на одређено време од 1 године 
2 извршиоца

Сарадник у настави за ужу научну област 
Статистика и информатика у медицини

на одређено време од 3 године 

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, медицински факултет, 
општи и посебни услови предвиђени Законом о високом 
образовању и Правилником о условима, начину и поступ-
ку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Бео-
граду.

ОСТАЛО: Посебан услов: кандидати који конкуришу за кли-
ничке наставне предмете подносе доказ о радном односу 
на клиници која је наставна база Медицинског факултета у 
Београду. Пријаве са документацијом о испуњавању усло-
ва конкурса (у складу са Правилником о условима, начи-
ну и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника и сарадника), подносе се писарници Медицин-
ског факултета, на наведену адресу, у року од 15 дана од 
објављивања конкурса. 

ОСНОВНА ШКОЛА „ИВАН 
МИЛУТИНОВИЋ”

11000 Београд, Маршала Тита 101, Вишњица
тел. 011/2773-965

Наставник географије
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана 

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане у 
члану 139. Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 и 10/19), 
да има одговарајуће образовање у складу са чл. 140. и 142. 
Закона о основама система образовања и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС“, 11/2012, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/2017, 3/17 и 13/18). 

Благајник / административно-
финансијски радник

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана 

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописа-
не у члану 139. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 
и 10/19), да има средњу стручну спрему економске, прав-
но-пословне струке.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која поред 
кратких биографских података садржи: попуњен пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Министар-
ства, са одштампаним пријавним формуларом, доказ о 
држављанству Републике Србије (уверење о држављан-
ству и извод из матичне књиге рођених, не старије од 6 
месеци), оверен препис или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању (не старије од 6 месеци). Доказ о 
неосуђиваности прибавља сам кандидат и саставни је део 
пријаве на конкурс. Пријаве слати на адресу: ОШ „Иван 
Милутиновић“, Вишњица, М. Тита 101, Београд, у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви“. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, тел. 011/2773-965.

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

Члан 139

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

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

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

зовно-васпитни рад.

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

 Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1), 
3)-5) овог члана саставни су део пријаве на кон-
курс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана при-
бавља се пре закључења уговора о раду.
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ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР
“СМАРТАНАЦ”

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

Наставник немачког језика
са 40% радног времена

Наставник музичке културе
са 15% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у складу са 
Законом о основама система образовања и васпитања и 
Правилником о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела у складу са Зако-
ном; да има држављанство Републике Србије; да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву, 
са назнаком за које послове се кандидат пријављује и пот-
пуним подацима (име и презиме, адреса, поштански број 
и место, e-mail адреса, број контакт телефона), доставити 
биографију са подацима о школовању, радном искуству и 
досадашњим активностима, фотокопију дипломе или уве-
рење о завршеним студијама, доказ да кандидат има обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечано на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, доказ о положеном стручном 
испиту за предмет за који са кандидат пријављује, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству. Пред-
виђена је психолошка процена кандидата које комисија 
коју именује директор школе изабере у ужи избор за рад са 
децом и ученицима, коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања. Пријаве са доказима доставити лично на 
адресу школе, сваким радним даном од 10 до 15 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДИМИР РОЛОВИЋ“

Београд, Омладинско шеталиште 10

Педагошки асистент
на одређено време

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљен 
кандидат под условима из чл. 139, 141 став 8 и 9 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кан-
дидат треба да приложи следећа документа: оверен препис 
дипломе о стручној спреми (четврти или виши степен стру-
чне спреме); уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима; уверење да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; држављанство 
Републике Србије; извод из матичне књиге рођених; да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; уве-
рење о уводној обуци за педагошког асистента; потврду 
о познавању ромског језика. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
подноси се пре закључења уговора о раду, а доказ да лице 
није осуђивано прибавља установа. У поступку одлучи-
вања о избору кандидата врши се предходна психолош-
ка процена кандидата за рад са децом и ученицима коју 
обавља надлежна служба за послове запошљавања. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од објављивања конкурса у 
„Пословима”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Пријаву слати на адресу школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВАСА ПЕЛАГИЋ”

11210 Београд - Котеж, Милана Зечара 2
тел. 011/2712-982

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2019/2020. године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, савладан програм 
обуке за педагошког асистента.

Наставник биологије
на одређено време до краја школске 

2019/2020. године

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос прописани су чла-
ном 139, а образовање је прописано чл. 140 и 142 став 1 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 и 10/19) и чланом 2 став 1 
Правилника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл гласник РС - 
Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17 и 13/18).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: попуњен 
пријавни формулар који се може наћи на званичној стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја; кратке биографске податке; доказ о стручној спреми 
(оверена копија дипломе, доказ о броју бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина и профе-
сионалне праксе); уверење о неосуђиваности издато од 
МУП-а; уверење о држављанству; извод из матичне књи-
ге рођених. Доказ који се односи на психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом подноси се при-
ликом пријема у радни однос. Пријаве се подносе на адре-
су установе, а ближе информације се могу добити на број 
телефона: 011/2712-982. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„КУЋА МАШТЕ“
11070 Нови Београд

Генерала Михајла Недељковића 153б

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: стечено средње образовање у трајању од 4 годи-
не, медицинска сестра - васпитач оспособљена за рад са 
децом узраста од 6 месеци до 2 године, са децом узраста од 
2 до 3 године, лице које има средње образовање (медицин-
ска сестра - васпитач) и лице које има одговарајуће више 
образовање, односно одговарајуће високо образовање 
на студијама првог степена (основне струковне студије) 
на којима је оспособљено за рад са децом јасленог узрас-
та - васпитач, положен испит за лиценцу по прописима из 
области образовања, радно искуство 12 месеци. У радни 
однос у установи може да буде примљено лице под усло-
вима прописаним законом (чл. 139): да има одговарајуће 
образовање; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
вано 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ 

ФАКУЛТЕТ
11060 Београд, Мије Ковачевића 11б

тел. 011/2762-732

Ванредни професор за ужу научну 
област Систематска теологија

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат православ-
них богословских наука из уже научне области за коју се 
конкурс расписује, као и претходно завршене основне сту-
дије православне теологије, објављени стручни и научни 
радови претежно из области за коју се конкурс расписује 
и способност за наставни и научни рад. Предност ће има-
ти кандидати са радним искуством у академској настави и 
раду са студентима из уже научне области, као и кандидати 
који су учествовали у међународним и националним науч-
ним скуповима и пројектима међународне сарадње. 

Ванредни професор за ужу научну 
област Библистика, тежиште 

истраживања: Свето писмо Новог завета
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме – докторат православ-
них богословских наука из уже научне области за коју се 
конкурс расписује, као и претходно завршене основне сту-
дије православне теологије, објављени стручни и научни 
радови претежно из области за коју се конкурс расписује 
и способност за наставни и научни рад. Предност ће има-
ти кандидати са радним искуством у академској настави 
и раду са студентима из уже научне области, кандидати 
који имају учешћа у међународним и домаћим научним 
конференцијама, кандидати са учешћем у међународним 
научним пројектима, као и кандидати који су учествовали 
у научно-истраживачким пројектима из наведене уже нау-
чне области које финансира Министарство просвете, науке 
и технолошког развоја. 

Асистент за ужу научну област 
Практично богословље, тежиште 

истраживања: Литургика
УСЛОВИ: да је студент доктрорских студија православне 
теологије (VII/1 степен) или магистар наука коме је при-
хваћена тема докторске дисертације; да је претходне нивое 
студија завршио са просечном оценом најмање осам; да 
показује смисао за наставни рад (сходно члану 84 Закона 
о високом образовању). Предност ће имати кандидати са 
радним искуством у академској настави и раду са студенти-
ма из уже научне области и/или општим наставним и педа-
гошким искуством, као и кандидати који су до сада показа-
ли резултате свог научно-истраживачког рада.

ОСТАЛО: Остали услови су предвиђени Законом о високом 
образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 73/2018), Стату-
том Универзитета у Београду и Статутом Факултета и оста-
лим општим актима Универзитета и Факултета, у складу 
са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. 
Пријаве кандидата са прилозима: биографија, библиогра-
фија (списак научних и стручних радова), радови, дипломе 
о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству и благослов надлежног 
епископа, докази о радном искуству у академској настави и 
раду са студентима из уже научне области као и/или дока-
зи о учешћу у међународним и националним научним ску-
повима, пројектима међународне сарадње, међународним 
научним пројектима, пројектима које финансира Министар-
ство просвете, науке и технолошког развоја, као и друга 
документација, поднесе на адресу: Универзитет у Београду, 
Православни богословски факултет, Мије Ковачевића 11б, 
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 
тел. 011/2638-666

Ванредни професор за ужу научну 
област Библиотекарство, предмет 

Организација знања
на одређено време од 5 година 

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен док-
тора наука из научне области за коју се бира. Остали усло-
ви утврђени су Законом о високом образовању, Статутом 
Универзитета у Београду, Правилником о минималним 
условима за стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду, Правилником о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универзи-
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тета у Београду, Статутом Филолошког факултета Универ-
зитета у Београду. Кандидати подносе и потписану изјаву 
о изворности Образац 5 (преузети са сајта Универзитета у 
Београду http://bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.php). Кан-
дидати подносе пријаву са биографијом, оверену фотоко-
пију дипломе одговарајуће дисциплине стечене у земљи 
или решење о признавању стране високошколске исправе 
о одговарајућој стручној спреми, списак радова и радове, 
извод из матичне књиге рођених и уверење о држављан-
ству на наведену адресу Факултета, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „КИКИ“
11090 Београд, Пашинац 18

тел. 063/8661-051

Васпитач
образовно-васпитни рад са децом од 3 до 7 

година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном зани-
мању. Рад у сменама.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Др Суботића 8
тел. 011/3636-321

Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област Судска 

медицина
на одређено време од 5 година 

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, медицински факул-
тет, општи и посебни услови предвиђени Законом о 
високом образовању и Правилником о условима, начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника и сарадника Медицинског факултета Универ-
зитета у Београду. 

Сарадник за избор у звање асистента за 
ужу научну област Судска медицина

на одређено време од 3 године 

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, медицински факултет, 
општи и посебни услови предвиђени Законом о високом 
образовању и Правилником о условима, начину и поступ-
ку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Бео-
граду.

ОСТАЛО: Посебан услов: кандидати који конкуришу за кли-
ничке наставне предмете подносе доказ о радном односу 
на клиници која је наставна база Медицинског факултета у 
Београду. Пријаве са документацијом о испуњавању усло-
ва конкурса (у складу са Правилником о условима, начи-
ну и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника и сарадника), подносе се Писарници Медицин-
ског факултета, на наведену адресу, у року од 15 дана од 
објављивања конкурса.

ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У 

БЕОГРАДУ
11080 Земун, Цара Душана 254

Предавач за област Медицина, ужа 
научна област Физикална медицина и 

рехабилитација
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: магистеријум медицинских наука или специјали-
зација из физикалне медицине и рехабилитације, меди-
цински факултет, најмање један научни односно струч-
ни рад објављен у међународним или домаћим научним 
или стручним часописима или зборницима са научних 
или стручних скупова, са рецензијама, са рецензијама у 
последњих пет година и искуство у настави од 5 година у 
високом образовању.

Предавач за област Медицина, ужа 
научна област Општа медицина

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: магистеријум медиинских наука или специјали-
зација медицинских наука, медицински факултет, најмање 
један научни односно стручни рад објављен у међународ-
ним или домаћим научним или стручним часописима или 

зборницима са научних или стручних скупова, са рецензија-
ма, са рецензијама у последњих пет  година и искуство у 
настави од 5 година у високом образовању.

Професор струковних студија за 
област Медицина, ужа научна област 

Радиологија
УСЛОВИ: докторат медицинских наука из области Ради-
ологије, најмање два научна или стручна рада објавље-
на у целости у последњих 5 година у међународним или 
домаћим научним или стручним часописима или зборни-
цима са научних или стручних скупова, са рецензијама, из 
области за коју се бира или један рад и објављену литера-
туру из области за коју се бира (уџбеници, скрипта, прак-
тикуми, приручници, збирке задатака, монографије, прег-
ледни чланци) и искуство у настави од 5 година у високом 
образовању.

Професор струковних студија за област 
Друштвено-хуманистичке науке, ужа 
научна област Дидактичко-методичке 

науке
УСЛОВИ: докторат из дидактичко-методичке наука, нај-
мање два научна или стручна рада објављена у целости у 
последњих 5 година у међународним или домаћим научним 
или стручним часописима или зборницима са научних или 
стручних скупова, са рецензијама из области за коју се бира 
или један рад и објављену литературу из области за коју се 
бира (уџбеници, скрипта, практикуми, приручници, збирке 
задатака, монографије, прегледни чланци) и искуство у 
настави од 5 година у високом образовању.

Предавач за област Медицина, ужа 
научна област Педијатрија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: специјализација из области педијатрије и суб-
специјализација из неонатологије, медицински факултет, 
најмање један научни односно стручни рад објављен у 
међународним или домаћим научним или стручним часо-
писима или зборницима са научних или стручних скупова, 
са рецензијама, са рецензијама у последњих пет година и 
искуство у настави од 5 година у високом образовању.

Предавач за област Медицина, ужа 
научна област Хигијена

са 50% радног времена, на одређено време 
од 5 година

УСЛОВИ: магистеријум медицинских наука или специјали-
зација из области хигијене, медицински факултет, најмање 
један научни односно стручни рад објављен у међународ-
ним или домаћим научним или стручним часописима или 
зборницима са научних или стручних скупова, са рецензија-
ма у последњих пет година у високом образовању.

Предавач за област Медицина, ужа 
научна област Исхрана

са 50% радног времена, на одређено време 
од 5 година

УСЛОВИ: магистеријум медицинских наука или специјали-
зација из области хигијене, медицински факултет, најмање 
један научни односно стручни рад објављен у међународ-
ним или домаћим научним или стручним часописима или 
зборницима са научних или стручних скупова, са рецензија-
ма, са рецензијама у последњих пет година и искуство у 
настави од 5 година у високом образовању.

Наставник вештина за област Медицина, 
ужа научна област Здравствена нега

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: дефектолошки факултет, факултет здравствених 
студија - сестринство или филозофски факултет (педаго-
гија) са претходно завршеном високом здравственом шко-
лом струковних студија, објављена најмање два стручна 
рада из научне, односно стручне области за коју се бира, 
најмање пет година радног искуства у настави са студен-
тима у високом образовању и најмање три године радног 
искуства на стручним пословима примерено области за коју 
се бира.

ОСТАЛО: Поред општих и посебних услова кандидати тре-
ба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона 
о високом образовању, Статута школе и Правилником о 
систематизацији радних места. Поред пријаве кандида-
та са прилозима (биографија са неопходним подацима за 
писање извештаја, изводом из матичне књиге рођених, 
оверене фотокопије дипломе, списком радова и другим 
прилозима којима кандидат доказује да испуњава услове 

конкурса) у року од 5 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији Националне службе за запошљавање “Посло-
ви”, треба да доставе на адресу Високе здравствене школе 
струковних студија у Београду, Цара Душана 254, Земун. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање.

ГИМНАЗИЈА “РУЂЕР БОШКОВИЋ”
СА ДОМОМ ЗА УЧЕНИКЕ

11030 Београд, Кнеза Вишеслава 17

Психолог - стручни сарадник
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (мастер академске 
студије или основне студије у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године), филозофски 
факултет са знањем енглеског језика (ниво Б2, пожељан 
ниво Ц1). Биографије слати искљлучиво на имејл-адресу: 
konkurs@boskovic.edu.rs, у року од 8 дана од дана објављи-
вања огласа, а кандидати који уђу у ужи избор накнадно ће 
доставити осталу потребну документацију.

ОСНОВНА ШКОЛА
“РУЂЕР БОШКОВИЋ”

11030 Београд, Кнеза Вишеслава 17

Наставник ликовне културе
са 41% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме (мастер академске 
студије или основне студије у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године), факултет ликовних 
уметности са знањем енглеског језика (ниво Б2, пожељан 
ниво Ц1).

Наставник математике
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме (мастер академске 
студије или основне студије у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године), математички факул-
тет, са знањем енглеског језика (ниво Б2, пожељан ниво 
Ц1).

Наставник разредне наставе
на одређено време преко 60 дана ради замене 

одсутне запослене

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме (мастер академске 
студије или основне студије у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године), учитељски факултет 
са знањем енглеског језика (ниво Б2, пожељан ниво Ц1).

ОСТАЛО: Биографије слати искљлучиво на имејл: konkurs@
boskovic.edu.rs, у року од 8 дана од дана објављивања огла-
са, а кандидати који уђу у ужи избор накнадно ће доставити 
осталу потребну документацију.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

СА ДОМОМ “СВЕТИ САВА” УМКА
11260 Умка, Милије Станојловић 30

тел. 011/8026-856

Кувар
на одређено време од 12 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња угоститељска школа - смер 
кувар, III степен стручне спреме. Кандидати достављају 
следећа документа: оверену фотокопију дипломе о завр-
шеном средњем образовању и пријаву на конкурс са био-
графијом. Кандидати који испуњавају услове биће позвани 
на разговор ради пружања додатних информација, уколико 
је то важно за доношење одлуке о пријему.

ОСНОВНА ШКОЛА “БРАЋА БАРУХ”
11000 Београд, Деспота Ђурђа 2

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: 1. одговарајуће високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
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и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предме-
та, (2) студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, 2. да кандидат има одговарајуће високо 
образовање на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, и то 1 и 2 за 
наставника основне школе, педагога и психолога; 3. да 
има образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова (доказује 
се доставом уверења о положеном стручном испиту); да 
има дозволу за рад за наставника и стручног сарадника 
- лиценцу; да има обуку и положен испит за директора 
установе; да има најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; изузетно десет година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања из члана 140 став 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Лице које се 
пријављује на конкурс уз формулар за пријем у радни однос 
у установи образовања и васпитања подноси: биографске 
податке, односно радну биографију, са кратким прегледом 
кретања у служби, адресом и контакт телефоном; оверену 
фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом 
образовању; оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту или обавештења о положеном испиту за 
лиценцу за наставника или стручног сарадника; доказ да 
има обуку и положен испит за директора школе, уколико 
га поседује, оверену фотокопију; потврду о раду у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања, оригинал; лекарско уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, оригинал (не старије од шест месеци); 
извод из казнене евиденције МУП Републике Србије да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, оригинал; уверење о држављан-
ству, не старије од шест месеци, оригинал или оверену 
фотокопију; уверење надлежног суда да против кандидата 
није покренута истрага нити је подигнута оптужница (не 
старије од шест месеци); уверење надлежног суда да није 
осуђиван за привредне преступе, не старије од шест месе-
ци; извод из матичне књиге рођених, не старије од шест 
месеци (на прописаном обрасцу са холограмом), оригинал 
или оверену фотокопију; диплому о стеченом средњем 
или вишем образовању на српском језику за лице које није 
стекло високо образовање на српском језику или уверење 
о положеном српском језику по програму одговарајуће 
високошколске установе, оригинал или оверену фотоко-
пију; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора о 
свом раду (извештај просветног саветника ако је надзор 
вршен, односно ако стручно-педагошки надзор није вршен 
изјаву да стручно-педагошки надзор није вршен), оверену 
фотокопију; за лице које је претходно обављало дужност 
директора установе, резултате стручно-педагошког рада 
установе и оцену спољашњег вредновања установе, однос-
но ако стручно-педагошки надзор установе није вршен и 
није вршено спољашње вредновање установе изјаву да 
није вршено, оверену фотокопију; предлог програма рада 
за време мандата; остала документа која могу послужити 
у поступку. Формулар за пријем у радни однос у установи 
образовања кандидат може преузети са веб-адресе Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја: http://
www.mpn.gov.rs. Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у обзир за разматрање. Решење о 

именовању директора доноси надлежни министар у року 
од 30 дана од дана пријема документације, о чему школа 
обавештава лица која су се пријавила на конкурс. Начин 
учешћа на конкурсу: пријаве се шаљу препорученом 
пошиљком на наведену адресу школе, са назнаком „За кон-
курс за директора” или се предају непосредно у секрета-
ријату школе, радним даном од 08.00 до 15.00 часова.

ОШ “ИВАН ГУНДУЛИЋ”
11070 Нови Београд, Народних хероја 12

тел. 011/260-32-96

Наставник физичког васпитања
са 30% радног времена, на одређено време 

ради замене директора у првом мандату

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

са 70% радног времена, на одређено време 
ради замене директора у првом мандату

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 140 
Закона о основама система образовања и васпитања и 
Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи; психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом и ученици-
ма; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примање или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да 
има држављанство Републике Србије, да зна српски језик 
и језик на коме се остварује образобно-васпитни рад. Уз 
пријавни формулар, који се преузима са интернет страни-
це Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
доставити оверену фотокопију дипломе о завршеном 
факултету, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту или испиту за лиценцу (важи за канди-
дате који нису приправници), уверење о неосуђиваности 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривично дело примање или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за лице није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, уверење о 
држављанству не старије од 6 месеци, оригинал или овере-
на фотокопија извода из матичне књиге рођених, CV. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима (лекарско уверење) подноси само изабрани 
кандидат пре закључивања уговора о раду. Знање српског 
језика и језика на коме се изводи васпитно-образовни рад 
доказује се положеним испитом из тог језика по програму 
одговарајуће високошколске установе, осим за кандидате 
који су стекли образовање на јазику на коме се остварује 
васпитно-образовни рад (српски језик). Пријава на конкурс 
мора садржати актуелни број фиксног или мобилног теле-
фона и тачну адресу пребивалишта.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
ВРТИЋ „ЗВОНЧИЦА“

11080 Земун, Живка Петровића 44
тел. 064/2190-152

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, није потребно рад-
но искуство. Кандидати пријаве могу слати поштом на 
горенаведену адресу или се пријавити на број телефона: 
064/2190-152.

ВИСОКА ШКОЛА
ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Београд, Војводе Степе 283

тел./факс: 011/2471-099
e-mail: office@viser.edu.rs www.viser.edu.rs

Расписује конкурс за избор једног кандидата у 
сарадничко звање

Сарадник у настави за област 
Електротехничко и рачунарско 

инжењерство, ужу стручну област 
Електроника и телекомуникације

на одређено време од једне године

Основни послови и задужења: да у складу са наставним 
плановима и програмима акредитованих студијских про-
грама струковних студија, плановима и структуром крат-
ких програма студија и програмима стручног усавршавања 
и целоживотног учења, припрема и изводи вежбе и дру-
ге облике наставе за које је задужен, под стручним над-
зором предметног наставника; обавља консултације са 
студентима и континуирано прати и вреднује њихов рад 
кроз наставу; учествује и помаже предметном наставнику 
у припреми наставног процеса, организацији и спровођењу 
утврђених облика провере знања (колоквијума, испита и 
слично); води евиденцију о присуству и активностима сту-
дената на часовима вежби и других облика наставе за које 
је задужен, прати рад студената; стручно се усавршава и 
похађа мастер студије; учествује у припреми и унапређи-
вању 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 поверен; 
подноси руководиоцу одговарајућег СП месечни извештај 
о раду, до 5-ог у наредном месецу за претходни месец; 
обавља, по потреби, друге послове из делокруга радног 
места.
УСЛОВИ: Подаци о минималним (општим) условима за 
избор у сарадничко звање (запослење на радном месту) 
сарадник у настави за област Електротехничко и рачунар-
ско инжењерство, ужу стручну област Електроника и теле-
комуникације и подаци о потребној стручној оспособље-
ности, знањима и вештинама, односно компетенцијама које 
ће се оцењивати у изборном поступку: 
а) Минимални (општи) услови за избор у звање сарадни-
ка у настави: кандидат не сме бити правноснажном пре-
судом осуђиван за кривична дела из члана 72 став 4 Зако-
на о високом образовању; кандидат мора имати завршене 
основне студије у области Електротехничко и рачунарско 
инжењерство, на акредитованој високошколској установи 
и акредитованом студијском програму у Републици Србији 
или еквивалентан научни, односно стручни назив из нау-
чне, односно стручне области за коју се бира у звање, 
стечен у иностранству и признат (нострификаован) ради 
запошљавања у Републици Србији у складу са Законом 
о високом образовању; кандидат мора имати завршене 
основне студије са просечном оценом најмање 8; кандидат 
мора имати статус студента на мастер академским или мас-
тер струковним студијама, у области за коју се бира (Елек-
тротехничко и рачунарско инжењерство); кандидат мора 
поседовати склоности и способност за наставни рад; ако је 
кандидат лице које је раније обављало наставни рад, кан-
дидат мора имати позитивну оцену укупног досадашњег 
наставног, односно педагошког рада; ако постоје елемен-
ти 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 набројаних општих услова, кандидат за избор у 
сарадничко звање сарадник у настави за област Електро-
техничко и рачунарско инжењерство, ужу стручну област 
Електроника и телекомуникације обавезно мора поседова-
ти и следећа стручна знања, односно следеће компетен-

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи



Бесплатна публикација о запошљавању 4904.09.2019. |  Број 845 |   

Наука и образовање

ције: поседовање знања, вештина и компетенција потреб-
них за рад са лабораторијском мерном опремом која се 
користи у електроници и телекомуникацијама; поседовање 
знања, вештина, компетенција и искуства у пројектовању 
електронских кола; поседовање знања, вештина и компе-
тенција потребних за рад са софтверским пакетима OrCad, 
Altium, MS Office.

Предност имају кандидати који имају искуство у раду са 
студентима у високом образовању. Процена испуњености 
минималних (општих) и посебних услова (поседовања 
потребне стручне оспособљености, знања и вештина, 
односно компетенција) за избор у сарадничкa звањa из 
овог конкурса, вршиће се на основу доказа које кандидати 
прилажу уз пријаву на конкурс, као и на основу евентуал-
ног усменог интервјуа.

ОСТАЛО: Послови радног места у погледу кога се распи-
сује овај конкурс обављаће се у седишту ВИШЕР у Београ-
ду. Пријаве на овај конкурс се могу поднети најкасније у 
року од седам дана, рачунајући од дана објављивања овог 
конкурса у публикацији Националне службе за запошља-
вање „Послови“. Пријаве на конкурс се могу предати лично, 
искључиво радним данима (понедељак - петак) од 10 до 16 
часова, или послати путем поште, на адресу: Висока школа 
електротехнике и рачунарства струковних студија, Војводе 
Степе 283, Београд - Вождовац. Пријаве послате поштом 
морају стићи у ВИШЕР до истека наведеног рока за кон-
курисање, иначе ће се сматрати неблаговременим и биће 
одбачене. Такође, неразумљиве или непотпуне пријаве на 
овај конкурс, као и пријаве на овај конкурс уз које нису при-
ложени сви потребни докази, биће одбачене. Лично име 
и контакт подаци лица задуженог за давање обавештења 
о конкурсу: Горан Пантић, телефон 011/3950-034, канце-
ларија 002, Војводе Степе 283 Вождовац, Београд радним 
данима (понедељак - петак) од 11 до 16 часова. Пријава 
на овај конкурс мора обавезно да садржи податке о сарад-
ничком звању (односно радном месту) на које кандидат 
конкурише и податке о кандидату (име и презиме, адреса 
пребивалишта односно боравишта, контакт телефон кан-
дидата, адреса електронске поште ако је кандидат поседу-
је), а уз пријаву се обавезно достављају и следећи докази: 
уверење надлежног органа (МУП) о неосуђиваности (за 
кривична дела из члана 72 став 4 Закона о високом обра-
зовању), не старије од месец дана. Уколико кандидату 
уверење о неосуђиваности не буде издато до затварања 
овог конкурса, кандидати приликом пријаве на конкус дос-
тављају потврду да су поднели захтев за издавање тог 
уверења, док уверење о неосуђиваности морају достави-
ти најкасније 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 сарадничко звање 
за које се конкурише; уверење високошколске установе о 
томе да кандидат има статус студента који је прописан као 
услов за избор у сарадничко звање за које се конкурише 
(за звање сарадника у настави статус студента на одгова-
рајућим мастер студијама); извод из матичне књиге рође-
них (или оверену фотокопију); уверење о држављанству 
(или оверену фотокопију); радна биографија (CV) и одго-
варајуће доказе који потврђују наводе из биографије; ако 
је кандидат лице које је раније обављало наставни рад, 
одговарајући 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 посе-
довању посебних стручних знања, односно компетенција, 
које су прописане као услов за избор у сарадничко звање 
за које се конкурише, ако такви докази постоје (сертифи-
кати и слично). Подаци о месту и дану када се очекује да 
ће започети провера оспособљености, знања и вештина, 
односно компетенција кандидата у изборном поступку, 
ако се таква провера буде спроводила: Ако се таква про-
вера буде спроводила, провера оспособљености, поседо-
вања тражених знања и вештина, односно компетенција 
кандидата ће се спровести путем усменог интервјуа, који 
ће се одржати 12. септембра 2019. године или касније, у 
просторијама ВИШЕР. Кандидат који поднесе благовреме-
ну, уредну и потпуну пријаву на овај конкурс и за кога се, 
на основу доказа приложених уз пријаву на овај конкурс, 
утврди да испуњава услове за избор у звање у погледу кога 
конкурише, накнадно ће бити обавештен о тачном времену 
одржавања интервјуа.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Доцент за ужу научну област 
Телекомуникације

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: услови конкурса утврђени су Законом о висо-

ком образовању („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закон и 73/2018), Статутом Универзитета у Београду 
- Електротехничког факултета, Правилником о минимал-
ним условима за стицање звања наставника на Универ-
зитету у Београду, Правилником о изменама и допунама 
Правилника о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду, Правилником 
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду, Правилником 
измени и допуни Правилника о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универзите-
та у Београду, Правилником о избору у звањe наставни-
ка и сарадника Електротехничког факултета Универзите-
та у Београду, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Пријаве на конкурс са доказима 
о испуњености услова конкурса (биографија, списак науч-
них радова и радови у електронској форми на CD-у, копија 
дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе 
и уверење о држављанству) доставити у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар 
краља Александра 73.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”

11232 Рипањ, Ерчанска 3
тел. 011/8650-003

Наставник предметне наставе - српског 
језика

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

повратка запослене са породиљског одсуства 
и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: У складу са чл. 139 и 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл гл. РС“ бр. 88/2017, 
27/2018 и 10/2019) потребно је: 1) да лице има одгова-
рајуће образовање на студијама другог степена - мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије или завршене основне студије у 
трајању од најмање 4 године по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2) 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће,за кривично дело примање мита или давања 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језик (језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад). Кандидати уз пријавни формулар прилажу: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
уверење или потврду о неосуђиваности за горе наведена 
кривична дела коју издаје полицијска управа (оригинал); 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал); очитану или фото-
копију личне карте. 

ОСТАЛО: Кандидати обавезно попуњавају пријавни фор-
мулар који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја и уз 
одштампан и ручно потписан формулар, потребну доку-
ментацију достављају лично или на горе наведену адресу 
школе у року од осам дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији “Послови”. Уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученици-
ма доставља изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене, 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаву 
доставити на адресу: Основна школа „Вук Караџић“ Рипањ, 
Ерчанска 3. Контакт особа: Сузана Нинковић, секретар 
школе, тел. 011/8650-003.

ВИСОКА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

11070 Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 
152а

Професор струковних студија за 
ужу научну, односно стручну област 

Географија
УСЛОВИ: стечен академски назив доктор географских нау-
ка, стручни радови у одговарајућој области, способност за 

наставни рад. Уз пријаву доставити оверену фотокопију 
дипломе о стеченом академском називу доктор географ-
ских наука и остале доказе о испуњености услова за засни-
вање радног односа, уверење да кандидат није осуђиван, 
лекарско уверење, копија личне карте.

Наставник страног језика за ужу научну, 
односно стручну област Славистика - 

Руски језик
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: основне академске студије, стручни радови у 
одговарајућој области, способност за наставни рад. Уз 
пријаву доставити оверену фотокопију дипломе о стеченом 
академском називу и остале доказе о испуњености усло-
ва за заснивање радног односа, уверење да кандидат није 
осуђиван, лекарско уверење, копија личне карте.

Асистент за ужу научну, односно стручну 
област Информатика и рачунарство

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских академских студија, стручни 
радови у одговарајућој области, способност за наставни 
рад. Уз пријаву доставити оверену фотокопију дипломе о 
стеченом академском називу, доказ о уписаним докторским 
студијама и остале доказе о испуњености услова за засни-
вање радног односа, уверење да кандидат није осуђиван, 
лекарско уверење, копија личне карте.

ОСТАЛО: Пријаве слати на наведену адресу, са назнаком 
„За конкурс“.

ПРИВАТНА ПРЕДШКОЛСКА 
УСТАНОВА “ВИЛИН ВРТ”
11090 Београд, Матије Гупца 44

тел. 065/514-9421

Медицинска сестра - васпитач
пробни рад до 6 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању; 
стручни испит или лиценца пожељна. Рад у сменама, 
обезбеђен превоз. Лице за контакт Нана Бјелогрлић, тел. 
065/514-9421.

БОР

ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
19210 Бор, Моше Пијаде 31

тел. 030/428-881

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2019/2020. године, односно 31.08.2020. 
године

УСЛОВИ: на конкурс се могу јавити лица која испуњавају 
следеће услове: стечено средње образовање, познавање 
ромског језика, поседовање сертификата о завршеној 
обуци за педагошког асистента. Уз пријаву на конкурс 
потребно приложити: диплому о завршеном одговарајућем 
образовању; извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству Републике Србије; уверење да лице није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела наве-
дена у члану 139 тачка 3 ЗОСОВ; уверење о завршеној шко-
ли ромологије; сертификат о завршеној обавезној обуци за 
педагошког асистента.

ОСТАЛО: Документа не могу бити старији од 6 месеци. 
Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
у публикације “Послови”. Пријаве на конкурс са комплет-
ном документацијом слати на горенаведену адресу. Кон-
такт телефон: 030/428-881. Неблаговремене и пријаве са 
некомплетном документацијом неће се разматрати.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
19210 Бор, Моше Пијаде 6

тел. 030/424-588

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2019/2020. године

Андрагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2019/2020. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове утврђе-
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не у члану 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања: 1. да имају одговарајуће образовање: IV сте-
пен стручне спреме, завршен програм обуке за педагош-
ког асистента, односно андрагошког асистента; 2. да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за 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 међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да имају држављанство Републике Србије; 
5. да знају српски језик и ромски језик (у складу са чланом 
139 став 1 тачка 4) Закона о основама система образовања 
и васпитања). Докази о испуњености услова из тачака 1, 
3 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ о испуње-
ности услова из тачке 2 пре закључења уговора о раду. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: попуњен 
и одштампан пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије (оригинал или оверене копије): 
доказ о стручној спреми; доказ да кандидат има заврше-
ну обуку за педагошког асистента, односно андрагош-
ког асистента (педагошки асистент: сертификат издат од 
стране министарства надлежног за послове образовања; 
андрагошки асистент: Интегрални програм обуке за ост-
варивање програма функционалног основног образовања 
одраслих); уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци), извод из матичне књиге рођених; очитану личну 
карту (или фотокопију). Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разма-
тране, а сви кандидати у пријави треба да наведу број теле-
фона. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком 
„Пријава на конкурс за радно место педагошког асистента”, 
односно, „Пријава на конкурс за радно место андрагошког 
асистента” или донети лично код секретара школе.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
19210 Бор, Београдска 10

Наставник математике
на одређено време, ради замене запослене

УСЛОВИ: професор математике, дипломирани математи-
чар, дипломирани математичар - професор математике, 
дипломирани математичар - теоријска математика, дипло-
мирани математичар - примењена математика, дипло-
мирани инжењер математике (са изборним предметом 
основи геометрије, дипломирани информатичар, профе-
сор хемије - математике, професор географије - матема-
тике, професор физике - математике, професор биологије 
- математике, дипломирани професор математике - мастер, 
дипломирани математичар - мастер, професор математи-
ке - теоријско усмерење, професор математике - теоријски 
смер, професор информатике - математике, дипломирани 
математичар за теоријску математику и примене, дипло-
мирани математичар за рачунарство и информатику, 
дипломирани математичар - информатичар, дипломирани 
математичар - математика финансија, дипломирани мате-
матичар - астроном, дипломирани математичар за мате-
матику 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 студијс-
ким програмима из области математике и примењене мате-
матике (са положеним испитом из предмета Геометрија 
или Основи геометрије). На основу чл. 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања кандидат мора 
да има одговарајуће високо образовање; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Докази који се прилажу 
уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом, 
попуњен пријавни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и техн. 
развоја; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује 
стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија извода 

из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотоко-
пија уверења о држављанству; уверење о неосуђиваности. 
Доказ о здравственој способности за рад са ученицима 
(лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Сви докази прилажу се у оригиналу 
или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изу-
зетно у градовима и општинама у којима нису именовани 
јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у 
основним судовима, судским јединицама, пријемним канце-
ларијама основних судова, односно општинским управама 
као поверени посао). Фотокопије докумената које нису 
оверене од надлежног органа неће се разматрати. Кан-
дидати чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које су 
приложени сви потребни докази и који испуњавају услове 
за оглашено радно место, упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака, о чему ће учесници конкурса бити оба-
вештени на адресе које су навели у својим пријавама. По 
пријему резултата психолошке процене способности за рад 
са ученицима конкурсна комисија ће сачинити листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у радни однос. Кон-
курсна комисија ће са кандидатима са листе обавити раз-
говор у просторијама Техничке школе у Бору, Београдска 
10, с тим што ће кандидати 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 оригиналу или фотоко-
пији овереној од надлежног органа (јавног бележника, у 
општинској управи или суду) неће бити разматране. Сви 
изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом кон-
курсу који су употребљени у мушком граматичком роду, 
односе се без дискриминације и на особе женског пола. 
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве са доказима о 
испуњености услова слати на адресу: Техничка школа, Бео-
градска 10, 19210 Бор.

ОШ “СВЕТИ САВА”
19210 Бор, Моше Пијаде 31

тел. 030/421-688

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2019/2020. 

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове утврђене у 
члану 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања: 1. да има одговарајуће образовање: IV степен струч-
не спреме, завршен програм обуке за педагошког асистен-
та, 2. да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4. да има држављанство Републи-
ке Србије; 5. да зна српски језик и ромски језик (у складу 
са чланом 139 став 1 тачка 4) Закона о основама система 
образовања и васпитања). Докази о испуњености услова 
из тачака 1, 3 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ 
о испуњености услова из тачке 2 пре закључења уговора 
о раду. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: 
попуњен и одштампан пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја Републике Србије (оригинал или оверене 
копије); доказ о стручној спреми; доказ да има завршену 
обуку за педагошког асистента (педагошки асистент: серти-
фикат издат од стране министарства надлежног за послове 
образовања); уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци), извод из матичне књиге рођених; очитану личну 
карту (или фотокопију). Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разма-
тране, а сви кандидати у пријави треба да наведу број теле-
фона. Пријаве слати на горе наведену адресу, са назнаком: 
„Пријава на конкурс за радно место педагошког асистента”, 
односно; „Пријава на конкурс за радно место андрагошког 
асистента” или донети лично код секретара школе.

ШОСО “ВИДОВДАН”
19210 Бор, Моше Пијаде 31

Дефектолог наставник са одељењским 
старешинством

на одређено време до повратка запосленог са 
функције директора

Дефектолог наставник реедукатор 
психомоторике у посебним условима

на одређено време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства ради неге 

детета

УСЛОВИ: на основу чл. 139 и 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 88/2017, 
27/2018 и др. и 10/2019) кандидат мора да има одгова-
рајуће високо образовање стечено на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), а у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и васпитача у основној школи за ученике са 
сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гл. РС - Просвет-
ни гласник“, бр. 17/2018.) и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне односно стручне 
области или области педагошких наука или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 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 конкурс: 
потписана пријава са биографијом; попуњен пријавни 
формулар који се налази на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна 
спрема; оригинал или оверена фотокопија извода из мати-
чне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уве-
рења о држављанству; уверење о неосуђиваности. Доказ 
о здравственој способности за рад са ученицима (лекар-
ско 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, приложени докази могу бити оверени у основ-
ним судовима, судским јединицама, пријемним канцела-
ријама 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 оглаше-
но радно место, упућују се на психолошку процену спо-
собности за рад са ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака, о чему ће учесници конкурса бити обавештени 
на адресе које су навели у својим пријавама. По пријему 
резултата психолошке процене способности за рад са уче-
ницима 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 ШОСО „Видовдан”, Моше Пијаде 31 у Бору, 
с тим што ће кандидати 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 оригиналу или фотоко-
пији овереној од надлежног органа (јавног бележника, у 
општинској управи или суду) неће бити разматране. Сви 
изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом кон-
курсу који су употребљени у мушком граматичком роду, 
односе се без дискриминације и на особе женског пола. 
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве са доказима о 
испуњености услова слати на горенаведену адресу. 

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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Наука и образовање

ЈАГОДИНА

ОШ “БОШКО ЂУРИЧИЋ”
35000 Јагодина, Милана Мијалковића 15

тел. 035/245-503

Професор српског језика и књижевности
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

Професор енглеског језика и 
књижевности

са 67% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање, 
за радно место наставника, треба да испуњава услове из 
члана 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања: 1) студије другога степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије), и то: 1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета, 2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педагош-
ких наука, 2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из тач-
ке 1) подтачка 2 овог члана мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета. Остали услови: 
психичка, физичка и здравствена способност за рад са уче-
ницима; да лице није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање (доказује 
се изводом из казнене евиденције), да има држављанство 
Републике Србије, да зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; да има, у складу са чланом 142 
Закона о основама система образовања и васпитања, обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи у складу са Европским системом преноса 
бодова. Кандидат је дужан да попуни пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја.

ОСТАЛО: Заједно са одштампаним пријавним формуларом, 
школи се доставља: оверена форокопија дипломе или уве-
рење о завршеном факултету, оверен извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, не старије од 6 
месеци, уверење основног суда да није подигнута оптуж-
ница или покренута истрага, извод из података казнене 
евиденције надлежне полицијске управе; доказ односно 
уверење о поседовању образовања психолошких педа-
гошких и методичких дисциплина стеченом на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова издато од стране 
одговарајуће високошколске установе или доказ - уверење 
о положеном стручном испиту, односно о положеном испи-
ту за лиценцу. Лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са ученицима, изабра-
ни кандидат доставља пре закључења уговора о раду. У 
поступку одлучивања о избору наставника, комисија врши 
ужи избор кандидата, које упућује на претходну психолош-
ку процену за рад са децом и ученицима коју врши Нацио-
нална служба за запошљавање применом стандардизова-
них поступака. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве се подносе на горенаведе-
ну адресу поштом или се предају лично. Ближе информа-
ције се могу добити на телефон: 035/245-503, код секрета-
ра школе. Непотпуне и/или неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

35254 Поповац
тел. 035/541-040

Наставник биологије

са 80% радног времена, на одређено време 
до повратка запослене са функције директора 

установе, односно до истека мандата

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о 
раду, кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 
139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019): да има одговарајуће образовање, у складу са чла-
ном 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања и Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника из општеобразовних предмета, стручних сарадника 
и васпитача у стручним школама („Службени гласник РС”, 
бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016-I, 13/2016-II, 2/2017-I, 2/2017-
II и 13/2018); да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад; обавезно је образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова. У складу са 
чланом 155 кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства. Уз пријаву на 
конкурс кандидати треба да приложе: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених; доказ о знању језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад у школи - српски језик (уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том језику); уве-
рење о поседовању психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима (доставља се пре 
закључења уговора о раду); доказ о неосуђиваности за 
кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3 (уверење поли-
цијске управе са изводом из казнене евиденције издатог 
од стране МУП-а РС); кратку биографију. Сва документа се 
прилажу у оригиналу или као оверене фотокопије. Избор 
се врши у складу са Законом о основама система образо-
вања и васпитања, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним формуларом достављају установи. Кандида-
ти који уђу у ужи избор биће позвани на разговор и посла-
ти на психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови” Националне 
службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријавни формулар 
са документацијом слати препорученом поштом или доста-
вити лично у секретаријат школе, у затвореној коверти, са 
назнаком: „За конкурсну комисију - наставник биологије“, 
на горенаведену адресу. Лице за контакт: Ана Ђорђевић, 
секретар, 035/541-040.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

35254 Поповац
тел.035/541-040

Стручни сарадник - психолог
за 50% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског одсуства 

и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће усло-
ве: да имају одговарајуће високо образовање, у складу са 
чл. 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони 
и 10/2019) и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
11/16, 2/17, 3/17 и 13/18); да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење о томе као доказ доставља кандидат 
који буде изабран пре закључења уговора о раду); да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела из групе 

кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њих није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да имају држављанство 
Републике Србије; да знају језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику, кандидат доставља доказ 
одговарајуће високошколске установе надлежне за изда-
вање таквих докумената о познавању језика на коме се 
изводи образовно-васпитни рад).

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе следећа 
документа: оверену  фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем високом образовању у складу са чл. 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/2018-др. закони и 10/2019) и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију); уверење о држављанству Републике Србије, 
не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); 
доказ да нису осуђивани правоснажном пресудом за кри-
вично дело утврђено у чл. 139 став 1. тачка 3. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/2018-др. закони и 10/2019), не старије 
од 6 месеци; доказ о познавању српског језика и језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад подноси канди-
дат који није стекао диплому на српском језику. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи. Избор се 
врши у складу са Законом о основама система образовања 
и васпитања. Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју 
именује директор школе. У поступку одлучивања о избору 
Конкурсна комисија врши ужи избор кандидата које упућује 
на претходну прсихолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима. Психолошку процену врши надлежна 
служба за послове запошљавања. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Лице за контакт: 
Ана Ђорђевић, секретар, 035/541-040.

КОСОВК А МИТРОВИЦА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МАЈА“ СРБИЦА

38334 Осојане, Село Бање, Светог Николе 19
тел. 069/84-393-04

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће високо образо-
вање стечено на: на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: 1) на студијама другог степена  из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; 2) на студијама другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука, на 
основним студијама од најмање 4.године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.годи-
не. Лице из става 1 тачка 1 подтачка (2), горепоменутог 
члана закона, мора да има завршене студије првог степена 
из научне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета, изузетно може и кандидат са стеченим одгова-
рајућим високим образовањем на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије), на студијама у трајању од три године 
или вишим образовањем и најмање десет година рада у 
установи на пословима образовања и вапитања, након 
стеченог образовања; да имају дозволу за рад (лиценцу) 
васпитача и стручног сарадника; да имају дозволу за рад 
директора - лиценцу за директора (кандидат који нема ту 
лиценцу може бити изабран, али ће бити дужан да испит за 
директора положи у року од две године од дана ступања 
на дужност; да поседује знање језика на коме се изводи 
васпитно-образовни рад у установи (српски језик); да имају 
најмање 8 година, односно 10 година, за кандидате првог 
степена или вишег образовања, радног искуства у устано-
ви на пословима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања; да поседују психичку и физич-
ку здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да су стекли дозволу за рад (лиценцу) у својој струци; да 
су држављани Републике Србије; да нису осуђивани пра-
воснажном судском 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  
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малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њих није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање, да имају најмање осам година рада 
на пословима образовања и васпитања у установи, након 
стеченог образовања. Рок за пријаву кандидата на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Кандидати су дужни да уз уредно попуњени образац 
(пријавни формулар) који се преузима са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, доставе следећу документацију; извод из матичне 
књиге рођених (у оригиналу и не старије од шест месеци); 
уверење о држављанству (у оригиналу и не старије од шест 
месеци); оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; оверену фотокопију - уверења о положеном струч-
ном испиту за лиценцу; доказ да кандидат зна српски језик 
(уколико кандидат није завршио образовање на том јези-
ку), са писменим доказом о положеном испиту из српског 
језика одговарајуће високо - школске институције; оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту (лицен-
ца); потврда о радном искуству у области образовања и 
васпитања; биографију са краћим освртом на програм 
рада директора; уверење о неосуђиваности за наведена 
кривична дела, да није покренут кривични поступак, нити 
донета наредба о спровођењу истраге, да није подигнута 
оптужница или донето решење о одређивању притвора (не 
старије од шест месеци); уверење о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности, за рад са децом и уче-
ницима (не старије од шест месеци); уверење надлежног 
привредног суда да кандидат није осуђиван за привредни 
преступ (не старије од шест месеци); извештај просветног 
саветника о резултатима стручно-педагошког надзора уста-
нове и оцену спљашњег вредновања (уколико је кандидат 
претходно обављао дужност директора установе); преглед 
кретања у служби са биографским подацима; кандидат 
прилаже уверење о положеном испиту за директора уста-
нове ако га има (фотокопија) или најдуже у року од две 
године од ступања на дужност. Пријаве са одговарајућом 
документацијом кандидати су дужни да доставе у горена-
веденом року, лично или путем поште, на следећу адресу: 
Предшколска установа „Маја“ Србица, Село Бање, Светог 
Николе 19, 38334 Осојане, са назнаком „Конкурс за Дирек-
тора“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Телефон за информације: 063/8439-304, секретар 
установе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

38213 Прилужје
тел. 028/467-060

Хигијеничар
на одређено време, до повратка раднице са 

породиљског одсуства и одсуства са рада 
ради неге детета

УСЛОВИ: попуњен и одштампан пријавни формулар за 
пријаву на конкурс са сајта Министарства просвете, науке и 
технолошког разбоја, I степен стучне спреме; да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад, 
оверену копију дипломе о завршеној школи, извод из мати-
чне књиге рођених, држављанство - не старије од 6 месе-
ци, фотокопију личне карте и уверење да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела за која 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 3 месеца, или није правоснажно осуђиван за кривич-
но дело насиља у породици, одузимања малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривична дела примања или давања мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против полних 
слобода, 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. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. 
Пријаве са потребном документацијом (оверене фотоко-
пије) доставити поштом или лично на адресу школе: ОШ 
„Вук Караџић“, 38213 Прилужје. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве се неће разматрати.

КРАГУЈЕВАЦ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО И 

ТУРИЗАМ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ
36210 Врњачка Бања, Војвођанска бб

тел. 036/5150-024

1. Наставник у звању доцент за ужу 
научну област Општа економија

на одређено време од 5 година

2. Асистент са докторатом за ужу научну 
област Општа економија

на одређено време од 3 године 
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште и посебне 
услове предвиђене чланом 74. одн. 85. Закона о високом 
образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон и 
73/18), Статутом Универзитета у Крагујевцу (бр. II-01-265/2 
од 3.04.2018.г., бр. II-01-400/6 од 7.05.2019, бр. II-01-400/5 
од 7.05.2019.г. и бр. II-01-564/3 од 28.06.2019.г.), Статутом 
Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи 
(пречишћен текст, бр 1530 од 15.07.2019.), Правилником 
о начину и поступку заснивања радног односа и стицању 
звања наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. II-01-52 
од 9.01.2017.г. и бр. III-01-305/5 од 26.04.2018.), Упутством 
за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање 
релевантних докумената које кандидат доставла у току 
поступка избора у звање, Универзитета у Крагујевцу (бр. 
IV-06-279 од 11.04.2016.г. и бр. IV-06-62/6 од 17.01.2017.), 
Правилником о начину и поступку избора у звање и засни-
вање радног односа сарадника на Факултету за хотелијер-
ство и туризам у Врњачкој Бањи (бр. 2932 од 20.12.2018.), 
у складу са којима ће бити извршен избор пријављеног 
кандидата, као и опште услове за заснивање радног одно-
са утврђене Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 
- аутентично тумачење). Уз пријаву на конкурс доставити: 
биографију; извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству; оверене копије диплома, односно уверења 
о стеченом високом образовању; уверење/потврда/дипло-
ма којом се доказује просечна оцена претходних степена 
студија; списак објављених стручних и научних радова; 
потписан формулар за пријављивање кандидата, као и 
снимљени фајл формулара на CD рому (линк: http://www.
hit-vb.kg.ac.rs/index.php/nastavno-osoblje/konkursi-za-izbor/
formulari) - за избор асистента са докторатом; фотокопију 
публикованих радова наведених у конкурсном формулару 
- за избор асистента са докторатом; доказе о испуњавању 
општих предуслова у погледу неосуђиваности, утврђених 
чланом 72. став 4. Закона о високом образовању и чла-
ном 135. став. 1. Статута Универзитета у Крагујевцу. Све 
доказе је потребно доставити у оригиналу или овереној 
копији. Сву документацију са доказима о испуњености 
услова конкурса кандидати за избор наставника су дужни 
да доставе и у електронској форми на компакт диску - CD, 
у складу са Упутством за примену, начин достављања, 
попуњавања и утврђивање релевантних докумената које 
кандидат доставља у току поступка избора у звање, Уни-
верзитета у Крагујевцу, бр. IV-06-279 од 11.04.2016.г. и бр. 
IV-06-62/6 од 17.01.2017. (доступно на: http://www.kg.ac.rs/
dokumenti_izbori.php.). Конкурс остаје отворен 15 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаве слати на адресу: Универзи-
тет у Крагујевцу - Факултет за хотелијерство и туризам у 
Врњачкој Бањи, Војвођанска бб, 36210 Врњачка Бања, са 
назнаком: „Пријава на конкурс”.

ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ“
34000 Крагујевац, Краља Милана IV 14

тел. 034/6170-602

Наставник предметне наставе хемије
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, до повратка са 
породиљског одсуства и одсуства са рада 
ради неге детета, са 20% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће усло-
ве: да имају одговарајуће високо образовање, у складу са 
чланом 140 Закона о основама образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18 и 10/19) и Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник - Про-
светни гласник РС“, број 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17 и 
3/17); да имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (доказ о томе доставља 
кандидат који буде изабран пре потписивања уговора о 
раду); да нису осуђивани правноснажном пресудом за кри-

вично дело за које је је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или давање мита; 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да имају држављанство Републике Србије; да знају језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад (уколико обра-
зовање није стечено на српском језику, кандидат доставља 
доказ одговарајуће високошколске установе надлежне за 
издавање таквих докумената о познавању језика на коме 
се изводи образовно-васпитни рад).

ОСТАЛО: Кандидати уз пријавни формулар који се преузи-
ма на интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, треба да доставе следећа документа 
којима доказују да испуњавају услове конкурса: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању, у складу са чл. 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/17, 27/18 и 
10/19) и Правилником о степену и врсти обрзовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник - 
Просветни гласник РС“, број 11/12, 15/13, 2/16, 2/17 и 3/17), 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију), уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверену фотокопију), доказ да кандидат 
није правноснажном пресудом осуђиван за кривично дело 
из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основанма система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/17, 
27/18 и 10/19), доказ о познавању српског језика подно-
се кандидати који нису стекли диплому на српском језику. 
Оверене фотокопије не могу бити старије од шест месеци. 
Кандидати достављају школи отштампани пријавни форму-
лар и потребну документацију на адресу: Основна школа 
„Јован Поповић“, Краља Милана IV 14, 34000 Крагујевац. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Телефон за контакт: 034/6170-602, Јасмина 
Кочановић, секретар школе.

ОШ ,,ТРЕЋИ КРАГУЈЕВАЧКИ 
БАТАЉОН”

34000 Крагујевац, Јесењинова 17
тел. 034/302-160

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2020. године 

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: средње образовање; 
завршен програм обуке за педагошке асистенте (девет 
модула у трајању од 196 часова – 36 ЕСПБ); психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом и уче-
ницима; да лице није осуђивано за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; држављанство Републике Србије; да 
лице зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад; познавање ромског језика. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја - www.mpn.gov.rs, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају установи. Уз пријавни формулар, потреб-
но је да кандидат достави школи: уверење о држављанству 
Републике Србије, оригинал или оверена копија (не старије 
од 6 месеци); оригинал или оверену копију извода из мати-
чне књиге рођених са холограмом; оверен препис или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању; доказ о знању српског језика (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на том језику); ориги-
нал или оверену фотокопију уверења о неосуђиваности 
и о непостојању дискриминаторног понашања, у складу 
са чл. 139 став 1 тачка 3) Закона - уверење из надлежне 
полицијске управе (не старије од 6 месеци); доказ о знању 
српског језика - доказ да је кандидат положио испит из тог 
језика по програму одговарајуће високошколске установе 
(достављају само они кандидати који одговарајуће обра-
зовање нису стекли на српском језику). Кандидати који 
су изабрани у ужи избор упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са ученицима који врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизо-

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ваних поступака. Доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима - лекарско 
уверење, подноси се пре закључења уговора о раду. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у обзир. Пријаве са потребном документацијом послати 
на адресу школе, у затвореној коверти - Јесењинова 17, 
Крагујевац, са обавезном назнаком за које радно место 
се конкурише. Ближе информације се могу добити на тел. 
034/302-160.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ“
34000 Крагујевац, Кајмакчаланска 59

тел. 034/302-136

Наставник математике
са 77,78% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог преко 
60 дана 

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених Законом о раду, кандидати треба да испуња-
вају и услове из чл. 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” број 88/2017, 
27/2018 и 10/2019) и то: да имају одговарајуће високо 
образовање, у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 и 10/2019), као и у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи (“Сл. гл. РС - Просветни глас-
ник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/17 и 
3/17); да имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност 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 најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да имају држављанство Републике Србије; да 
знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, а 
потребну документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи и то: доказ о одгова-
рајућем образовању (оверен препис или оверена фото-
копија дипломе траженог степена и врсте образовања, 
односно уверења - ако диплома није издата); уколико 
кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском 
језику, у обавези је да достави доказ да је положио испит 
из српског језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе (оригинал или оверена фотокопија); извод 
из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или 
оверена фотокопија); уверење о држављанству, не старије 
од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); уверење 
или потврда о неосуђиваности за горе наведена кривична 
дела и да није утврђено дискриминаторно понашање које 
издаје надлежна полицијска управа (не старије од 6 месе-
ци, оригинал или оверена фотокопија); уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Пријава на конкурс треба да садржи и 
податке о кандидату (име и презиме, адреса пребивалишта 
или боравишта, контакт телефон), радно место на које 
кандидат конкурише. Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор биће упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши Национална служба 
за запошљавање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаго-
времене, непотпуне, као и пријаве са неовереном докумен-
тацијом неће се узимати у разматрање. Пријаву на конкурс 
са потребном документацијом, са назнаком „За конкурс за 
радно место наставника математике“, доставити на горе 
наведену адресу. Телефон за контакт: 034/302-136, Јелена 
Митровић, секретар школе.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ“
34000 Крагујевац, Кајмакчаланска 59

тел. 034/302-136

Педагошки асистент
на одређено време за школску 2019/2020. 

УСЛОВИ: стечено средње образовање, савладан програм 
обуке за оспособљавање педагошких асистената; да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснаж-

ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије, да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, а 
потребну документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом доставља школи и то: доказ о одгова-
рајућем образовању (оверен препис или оверена фотоко-
пија дипломе о стеченом образовању), уколико кандидат 
није стекао одговарајуће образовање на српском језику, у 
обавези је да достави доказ да је положио испит из српс-
ког језика по програму одговарајуће високошколске уста-
нове (оригинал или оверена фотокопија); доказ о завр-
шеној обуци за педагошког асистента (оверен препис или 
оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених са 
холограмом (оригинал или оверена фотокопија); уверење 
о држављанству не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверена фотокопија); уверење или потврда о неосуђива-
ности за горе наведена кривична дела и да није утврђено 
дискриминаторно понашање, које издаје надлежна поли-
цијска управа (не старије од 6 месеци, оригинал или ове-
рена фотокопија); уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима подноси 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Пријава 
на конкурс треба да садржи и податке о кандидату (име 
и презиме, адреса пребивалишта или боравишта, контакт 
телефон), радно место на које кандидат конкурише. Кан-
дидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши Национална служба за запошљавање. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”. Неблаговремене, непотпуне, као 
и пријаве са неовереном документацијом неће се узимати 
у разматрање. Пријаву на конкурс са потребном докумен-
тацијом и назнаком „За конкурс за радно место педагошки 
асистент“, доставити на горе наведену адресу. Телефон за 
контакт: 034/302-136, Јелена Митровић, секретар школе.

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6 

тел. 034/335-990

Наставник у звању доцент или ванредни 
професор за ужу научну област 

Машинске конструкције и механизација
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора 
наука из научне области за коју се наставник бира. Општи 
предуслов: кандидат мора да испуњава општи предуслов у 
погледу неосуђиваности утврђен чланом 72 ставом 4 Зако-
на о високом образовању. Кандидати поред општих услова 
треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Зако-
на о високом образовању, Статута Универзитета у Крагује-
вцу, Статута Факултета инжењерских наука Универзитета 
у Крагујевцу и Правилника о начину и поступку заснивања 
радног односа и стицању звања наставника Универзитета 
у Крагујевцу. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је доставити: 
диплому или уверење о стеченом докторату из одгова-
рајуће научне области и диплому или уверење о прет-
ходно завршеним нивоима студија у оргиналу или овере-
ној копији; оверену фотокопију личне карте или очитану 
личну карту; биографију, доказ о педагошком искуству са 
навођењем послова које је кандидат обављао, ако кан-
дидат има педагошког искуства, оцену педагошког рада 
ако кандидат има педагошког искуства, списак стручних 
и научних радова, као и саме радове, уверење надлежног 
органа да кандидат није осуђиван за кривична дела у орги-
налу или овереној копији и друге доказе којима се доказује 
испуњеност прописаних услова, обавезних и изборних еле-
мената за избор наставника. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у обзир. Сву документацију са 
доказима о испуњености услова конкурса сви кандидати су 
обавезни да доставе и у електронској форми на компакт 
диску - CD-у, у складу са Упутством за примену, начин дос-
тављања, попуњавања и утврђивање релевантних доку-
мената које кандидат доставља у току поступка избора у 
звање (доступно на: http://www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.
php). Пријаве кандидата са прилозима доставити на адре-
су: Факултет инжењерских наука, 34000 Крагујевац, Сестре 
Јањић 6, са назнаком: „Пријава на конкурс бр. 01-1/2950“. 

Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови” и на интернет страници Универзитета у 
Крагујевцу.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Наставник у звању редовног или 
ванредног професора за ужу научну 

област Инфективне болести
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, докторат из нау-
чне области за коју се бира и завршена одговарајућа спе-
цијализација.

Наставник у звању ванредног професора 
или доцента за ужу научну област 

Интерна медицина
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, докторат из нау-
чне области за коју се бира и завршена одговарајућа спе-
цијализација.

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Хирургија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, докторат из нау-
чне области за коју се бира и завршена одговарајућа спе-
цијализација.

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Хирургија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, докторат из нау-
чне области за коју се бира и завршена одговарајућа спе-
цијализација.

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Фармацеутска хемија

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет, докторат из 
научне области за коју се бира .

ОСТАЛО:Услови утврђени одговарајућим одредбама Зако-
на о високом образовању (“Сл.гласник РС” бр. 88/2017), 
Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о начи-
ну и поступку заснивања радног односа и стицању звања 
наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факул-
тета медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима 
ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву 
на конкурс потребно је доставити и: биографију, оверене 
фотокопије диплома, списак стручних и научних публи-
кација и по један примерак тих публикација, а за канди-
дате који су у радном односу на Факултету медицинских 
наука у Крагујевцу и потврду Комисије за квалитет о педа-
гошком раду. Упутством за примену, начин достављања, 
попуњавања и утврђивање релевантних докумената које 
кандидат доставља у току поступка избора у звање Уни-
верзитета у Крагујевцу (http://www.kg.ac.rs/Docs/Uputstvo_
KPP_Izbor_u_ zvanje.docx) и Одлуком о изменама и допуна-
ма Упутства (http://www.kg.ac. rs/Docs/Odluka_o_izmenama 
_i_dopunama_uputstva_Izbor_u_zvanje.pdf), утврђена је 
обавеза кандидата да релевантна документа која прилаже 
ради оцене испуњености општих услова, као и обавезних 
и изборних елемената прописаних чланом 8 Правилником 
о начину и поступку заснивања радног односа и стицању 
звања наставника Универзитета у Крагујевцу достави и 
у електронској форми (на компакт диску - CD). Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за 
пријаву је 15 дана од дана објављивања.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Лицеја Кнежевине Србије 3

тел. 034/303-500, 303-533

Наставник у звање ванредни професор 
за ужу научну област Рачуноводство, 

ревизија и пословне финансије, 
наставни предмет Финансијско 

књиговодство
на одређено време од 5 година

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

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредбама Зако-
на о високом образовању, Статута Универзитета у Крагује-
вцу, Правилника о начину и поступку заснивања радног 
односа и стицању звања наставника Универзитета у Кра-
гујевцу, Упутства Универзитета у Крагујевцу за примену, 
начин достављања, попуњавања и утврђивање релевант-
них докумената које кандидат доставља у току поступка 
избора у звање и Статута Економског факултета у Крагује-
вцу, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. Уз пријаву на конкурс потребно је доставити и: 
биографију, уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, оверене фотокопије диплома или уверења 
којима се потврђује стручна спрема, уверење полицијске 
управе органа да кандидат није осуђиван за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, уве-
рење суда да против кандидата није покренута истрага и 
да није подигнута оптужница, списак стручних и научних 
публикација, а за кандидате који су у радном односу на 
Економском факултету у Крагујевцу и резултате усвојене 
анкете студената. Правноваљану конкурсну документацију 
са доказима о испуњености услова конкурса, кандидати су 
обавезни да доставе и у електронској форми (на компакт 
диску - CD). Конкурс је отворен 15 дана. Пријаве са доку-
ментима, са назнаком “За конкурс”, доставити на адресу: 
Економски факултет, Крагујевац, Лицеја Кнежевине Србије 
3.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1

тел. 034/306-559, 306-510

Сарадник у настави за ужу 
Управноправну научну област

Сарадник у настави за ужу 
Привредноправну научну област

Сарадник у настави за ужу научну област 
Теорија државе и права

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких 
студија, који је студије првог степена завршио са укупном 
просечном оценом најмање 8. Ближи услови утврђени су 
чланом 83 Закона о високом образовању и чл. 117 Стату-
та Правног факултета у Крагујевцу. Пријаве на конкурс са 
доказима о испуњености услова слати на адресу: Правни 
факултет у Крагујевцу, Јована Цвијића 1, 34000 Крагујевац. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1

тел. 034/306-559, 306-510

Наставник у звању доцент за ужу 
Привредноправну научну област

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен докто-
ра наука из научне области за коју се бира. Остали услови 
прописани су у члану 74, а на период сагласно члану 75 
Закона о високом образовању. Пријаве на конкурс са дока-
зима о испуњености услова као и доказе из члана 72 став 
4 Закона о високом образовању, слати на адресу: Правни 
факултет у Крагујевцу, Јована Цвијића 1, 34000 Крагујевац. 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања 
конкурса.

КРАЉЕВО                                                               

ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И
ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ 
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

36000 Краљево, Доситејева 19
тел. 036/383-377

Наставник у звање доцента за ужу 
научну област Примењена механика

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат наука из 

научне области за коју се наставник бира. Поред општих 
услова за заснивање радног односа утврђених Законом о 
раду („Службени гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - 
аутентично тумачење) кандидат треба да испуњава опште 
и посебне услове предвиђене Законом о високом образо-
вању („Службени гласник Републике Србије” број 88/2017, 
27/2018 - др. Закон и 73/2018), Статутом Универзитета у 
Крагујевцу, Статутом Факултета за машинство и грађеви-
нарство у Краљеву и Правилником о начину и поступку 
заснивања радног односа и стицању звања наставника 
Универзитета у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извр-
шен избор пријављених кандидата. Уз пријаву доставити: 
биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, доказ о испуњавању услова конкурса 
у погледу школске спреме - оверену фотокопију дипло-
ме о стеченој одговарајућој стручној спреми као и овере-
не фотокопије диплома о претходно завршеним нивоима 
студија, одговарајући доказ надлежног органа у погледу 
неосуђиваности у смислу члана 72 став 4 Закона о висо-
ком образовању, списак научних и стручних радова као и 
саме радове и све остале доказе од значаја за избор. Сву 
документацију са доказима о испуњености услова конкур-
са кандидати су дужни да доставе и у електронској форми 
на компакт диску – CD, у складу са Упутством за примену, 
начин достављања, попуњавања и утврђивање релевант-
них докумената које кандидат доставља у току поступка 
избора у звање Универзитета у Крагујевцу - број IV -06-
279 од 11.04.2016. године и број IV-06-62/6 од 17.01.2017. 
године (доступно на : http://www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.
php). Пријаве кандидата са прилозима о испуњавању усло-
ва конкурса доставити на адресу: Факултет за машинство 
и грађевинарство у Краљеву, Доситејева 19, 36000 Краље-
во са назнаком „Пријава на конкурс за избор наставника у 
звање доцента за ужу научну област Примењена механи-
ка”. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови” и на интернет страници Универзи-
тета у Крагујевцу. Непотпуне и неблаговремено доставље-
не пријаве неће се разматрати.

ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И
ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ 
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

36000 Краљево, Доситејева 19
тел. 036/383-377

Сарадник у звање асистента за ужу 
научну област Математика
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија из научне области 
математичке науке и који је сваки од претходних степена 
студија завршио са просечном оценом најмање 8,00 или 
магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисер-
тације. Поред општих услова утврђених Законом о раду 
(“Службени гласник РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 
- аутентично тумачење) кандидат треба да испуњава усло-
ве предвиђене Законом о високом образовању („Службе-
ни гласник Републике Србије” број 88/2017, 27/2018 - др. 
Закон и 73/2018), Статутом Универзитета у Крагујевцу (број 
II-01-265/2 од 03. 04 2018. године), Статутом Факултета 
за машинство и грађевинарство у Краљеву (број 664 од 
30.05.2018. године), Одлуком о изменама и допунама Ста-
тута Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву 
(број 1047 од 19.09.2018. године), Одлуком о изменама 
и допунама Статута Факултета за машинство и грађеви-
нарство у Краљеву (број 815 од 30.05.2019. године) Пра-
вилником о условима, начину и поступку избора у звање 
сарадника Факултета (број 1145/5 од 06.10.2015. године) 
и Одлуком о изменама и допунама Правилника о услови-
ма, начину и поступку избора у звање сарадника Факул-
тета за машинство и грађевинарство у Краљеву (број 627 
од 18.05.2018. године) у складу са којима ће бити извр-
шен избор пријављених кандидата. Уз пријаву доставити: 
биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, доказ о испуњавању услова конкурса у 
погледу школске спреме - оверене фотокопије диплома и 
додатака дипломама о завршеним претходним степени-
ма студија или уверења о завршеним претходним степе-
нима студија и уверења о положеним испитима, потврду 
да је кандидат уписан на докторске академске студије из 
области машинског инжењерства или одлуку надлежног 
органа о прихваћеној теми докторске дисертације, одгова-
рајући доказ надлежног органа у погледу неосуђиваности у 
смислу члана 72 став 4 Закона о високом образовању и чла-
на 135 Статута Универзитета у Крагујевцу, списак научних 
и стручних радова као и саме радове и све остале доказе од 
значаја за избор. Пријаве са доказима о испуњавању усло-
ва конкурса доставити на адресу: Факултет за машинство и 
грађевинарство у Краљеву, Доситејева 19, 36000 Краљево, 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне 
и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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Наука и образовање

КРУШЕВАЦ

ОШ „ВОЈВОДА ПРИЈЕЗДА“
37212 Сталаћ, С. Синђелића 4

тел./факс: 037/806-105

Директор 
на мандатни период од 4 године 

УСЛОВИ: кандидат за директора основне школе може да 
буде лице које има одговарајуће образовање из члана 140. 
ст. 1. и 2. Закона за наставника школе и подручја рада, 
за педагога и психолога, дозволу за рад наставника, вас-
питача и стручног сарадника, обуку и положен испит за 
директора установе и најмање осам година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. Кандидат за директора школе, 
поред одговарајућег образовања из члана 140. ст. 1. и 2. 
Закона, треба да испуњава и услове из члана 139. Зако-
на: 1) да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 2) да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са Законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 3) да има држављанство Републике Србије; 
4) да зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад (ако је то потребно). 

ОСТАЛО: Кандидат за директора школе уз формулар за 
пријем у радни однос у установи образовања и васпитања 
(формулар може преузети са веб-адресе Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (htp://www.mpn.
gov.rs)), подноси: 1) биографске податке, односно рад-
ну биографију са кратким прегледом кретања у служби, 
адресом и контакт телефоном; 2) оверену копију дипломе 
о стеченом одговарајућем високом образовању; 3) овере-
ну копију лиценце (дозволе за рад), односно уверења о 
положеном стручном испиту; 4) оригинал потврду о рад-
ном искуству од најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; 5) уколико се на конкурс пријави-
ло лице које је претходно обављало дужност директора 
установе - доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
о свом раду (извештај просветног саветника - ако је над-
зор вршен, односно ако стручно-педагошки надзор није 
вршен изјаву да надзор није вршен) - оверену фотокопију; 
6) уколико се на конкурс пријавило лице које је претходно 
обављало дужност директора установе - доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања (ако стручно-педагошки надзор установе није 
вршен и није вршено вредновање установе изјаву да није 
вршено - оверену фотокопију; 7) лекарско уверење (ориги-
нал или оверену копију, не старије од шест месеци), којим 
доказује да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 8) оригинал или оверену 
копију уверења основног суда (не старије од 6 месеци) да 
против њега није покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге оптужнице којој није прет-
ходила истрага или доношењем решења о одређивању 
притвора пре подношења оптужног предлога - за кривична 
дела примање и давање мита и друга кривична дела про-
тив службене дужности, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићеним међуна-
родним правом; 9) оригинал или оверену копију уверења 
вишег суда (не старију од 6 месеци) да против њега није 
покренут кривични поступак доношењем наредбе о спро-
вођењу истраге потврђивањем оптужнице којој није пре-
дходила истрага или доношење решења о одређивању 
притвора пре подношења оптужног предлога-за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
нављење, за кривично дело против службене дужности, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, за 
кривична дела из надлежности вишег суда; 10) оригинал 
или оверену копију уверења привредног суда (не старије 
од 6 месеци) да кандидат није правноснажно осуђен за 
привредни преступ у вршењу раније дужности; 11) ориги-
нал или оверену копију извода из казнене евиденције МУП 
Републике Србије (не старији од 6 месеци) да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања 

ита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 12) уверење о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци); 13) извод из мати-
чне књиге рођених (не старије од 6 месеци); 14) доказ да 
зна српски језик (уколико је кандидат стекао одговарајуће 
високо образовање из чл. 140 Закона о основама образо-
вања и васпитања на српском језику, сматра се да је дос-
тављањем доказа о образовању, доставио и доказ да зна 
српски језик - оверену копију). Сви наведени докази састав-
ни су део пријаве на конкурс. Кандидат изабран за дирек-
тора школе који нема положен испит за директора дужан 
је да у року од две године од дана ступања на дужност 
положи испит за директора. Рок за пријављивање на кон-
курс за избор директора је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Пријаву, заједно са потребном документацијом, 
доставити школи на горе наведену адресу до истека рока, 
са назнаком „Пријава на конкурс за избор директора” или 
лично у секретаријату школе. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве без потребне документације уз пријаву, неће се 
узети у разматрање. О резултатима конкурса кандидат ће 
бити обавештен у року од 8 дана од дана пријема решења о 
именовању директора школе од стране министра просвете, 
науке и технолошког развоја. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе лично или путем 
телефона 037/806-105.

ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
37000 Крушевац, Војислава Илића 5

тел. 037/447-300

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 2019/20. 

године, односно до 31.08.2020. године

УСЛОВИ: На основу члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ бр. 88/17, 27/18 - др. 
закони, 10/19), у радни однос могу бити примљена лица под 
условима прописаним законом ако: 1) имају одговарајуће 
образовање (оригинал или оверена фотокопија дипломе); 
за обављање послова педагошког асистента потребно је 
најмање средње образовање, да кандидат има завршен 
програм обуке за педагошког асистента (уводни модул), да 
познаје ромски језик и да има препоруку локалне самоупра-
ве коју прибавља школа; 2) психичу, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3) нису осуђи-
вана правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (уверење надлежног МУПА Републике 
Србије); 4) држављанство Републике Србије (оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављанству Републике 
Србије не старија од 6 месеци), 5) да знају језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (доказ су обавези 
да доставе само кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику) - доказује се потврдом одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат положио испит из 
српског језика. 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. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају школи. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве достављати 
на наведену адресу лично или поштом.

ШОСО “ВЕСЕЛИН НИКОЛИЋ”
37000 Крушевац, Луке Ивановића 17

тел. 037/446-700

Домар/мајстор одржавања
у посебним условима, на одређено време до 

повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: да кандидат има средње образовање грађевинске 
струке; да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за која је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 

и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће; за кривична дела примање мита или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом; без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, да има држављанство Републике Србије, да зна 
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја. Попуњен и одштампан 
формулар кандидати достављају са потребном документа-
цијом (оверене фотокопије) о испуњавању услова из текста 
конкурса за радно место за које конкуришу. Кандидати 
достављају: оверену фотокопију дипломе о одговарајућем 
образовању; оригинал или оверену фотокопију уверења о 
неосуђиваности не старије од 3 месеца; оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству, не старије од 6 
месеци. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравс-
твене способности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ 
да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад 
у обавези су да доставе они кандидати које одговарајуће 
образовање нису стекли на српском језику. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати у поступку 
избора кандидата. Пријаве са потребном документацијом 
слати на наведену адресу.

ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА 
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 30

тел. 037/439-741

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: На основу члана 122 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закони), за директора може бити 
изабрано лице које испуњава услове прописане чланом 
чланом 139 и чланом 140 став 1 тачка 1 и 2, овог закона и 
чл. 2-7 Правилника о ближим условима за избор директо-
ра установа образовања и васпитања (“Службени гласник 
РС“ бр. 108/2015) и то: 1. да поседује одговарајуће висо-
ко образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (“Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др. закони) за наставника или 
за психолога или педагога у подручју рада коме припада 
Хемијско-технолошка школа (хемија, неметали и графи-
чарство, пољопривреда, производња и прерада хране, 
угоститељство и туризам): 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 одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; 2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких нау-
ка (лице мора да има завршене студије првог степена из 
научне области, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета); 2) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; 2. да има дозволу за рад (положен стручни испит 
- лиценцу) за наставника, педагога или психолога. 3. да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 4. да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за 
кривична дела насиља у породици, одузуимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривично дело примање и 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 дискриминаторско понашање; 
5. да има држављанство Републике Србије; 6. да зна срп-
ски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; 7. 
да има најмање осам година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; 8. да је савладало обуку и да има положен 
испит за директора установе. Изабрани директор који нема 
положен испит за директора, дужан је да га положи у року 
од две године од дана ступања на дужност. 9. да није прав-
носнажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније 
дужности. Кандидат за директора установе образовања 
и васпитања не може да буде лице које је правноснажно 
осуђено за привредни преступ у вршењу раније дужнос-
ти. Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: 
оверен препис или оверену фотокопију диплому о стече-
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ном одговарајућем високом образовању, оверен препис 
или оверену фотокопију документа о положеном испи-
ту за лиценцу - дозволи за рад наставника или стручног 
сарадника односно стручном испиту; уверење о здравстве-
ном стању (лекарско уверење) са утврђеним психичким, 
физичким и здравственим способностима за рад са децом 
и ученицима не старије од 6 месеци (оригинал или ове-
рена фотокопија); уверење (извод из казнене евиденције 
надлежне полицијске управе) да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиља у породици, одузуимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање и давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторско пона-
шање (оригинал не старији од 30 дана); уверење прив-
редног суда да није правноснажно осуђен за привредни 
преступ у вршењу раније дужности (оригинал, не старији 
од 30 дана), уверење надлежног суда да против њега није 
покренут кривични поступак доношењем наредбе о спро-
вођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није прет-
ходила истрага или доношењем решења о одређивању 
притвора пре подношења оптужног предлога - за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривично дело примање мита или давање мита и 
друга кривична дела против службене дужности, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом без обзира на 
изречену кривичну санкцију (оригинал, не старији од 30 
дана); уверење о држављанству Републике Србије (ориги-
нал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци), извод 
из матичне књиге рођених - нови образац (оригинал или 
оверену фотокопију); доказ о знању српског језика на ком 
се остварује образовно-васпитни рад (важи за кандидате 
који су одговарајуће образовање стекли на другом језику); 
потврду о радном искуству у области образовања и васпи-
тања (оригинал), оригинал или оверену фотокопију доказа 
о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата, 
уколико је кандидат имао појединачни стручно-педагошки 
надзор (извештај просветног саветника); уколико није имао 
стручно-педагошки надзор оригинал или оверену фотоко-
пију доказа о томе ( извештај просветног саветника). уколи-
ко се на конкурс пријави лице које је претходно обављало 
дужност директора установе, дужно је да достави резултате 
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања (оригинал или оверену фотокопију извештаја 
о спољашњем вредновању школе); радну биографију са 
кратким прегледом кретања у служби; оквирни план рада 
за време трајања мандата; доказ о савладаној обуци за 
директора и положеном испиту за директора установе - 
уколико га поседује. Документација без доказа о положе-
ном испиту за директора сматраће се потпуном, а изабрани 
кандидат биће дужан, да у законском року, када министар 
пропише услове, програм обуке и начин полагања испита 
за директора, положи наведени испит у складу са чланом 
122 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматра-
не, као ни фотокопије докумената које нису оверене од 
стране надлежног органа. Пријављени кандидати писме-
но ће бити обавештен о именовању директора у складу са 
законом. Пријаве на конкурс и достављена документација 
се не враћају кандидатима. Директор се бира на период од 
четири године. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“ Национал-
не службе за запошљавање. Пријаве на конкурс потписати 
и заједно са доказима о испуњавању свих услова траже-
них конкурсом слати у затвореној коверти препорученом 
поштом, са назнаком “Пријава на конкурс за директора”, на 
наведену адресу или донети лично, радним даном, од 08.00 
до 13.00 часова.

ЛЕСКОВАЦ

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
16000 Лесковац, Саве Ковачевића 69

тел. 016/212-980

Дипломирани економиста за 
рачуноводствене послове (шеф 

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

неплаћеног одсуства)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном зани-

мању. Кандидати морају испуњавати следеће услове: да 
имају одговарајуће образовање у складу са чл. 139. Зако-
на о основама система образовања и васпитања и Пра-
вилником о организацији и систематизацији послова у 
ОШ “Вук Караџић” Лесковац и то: високо образовање на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ, односно специјалистичким струковним студијама 
по пропису који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. или на основним студијама у трајању од 4 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005 и који су стекли академски назив мас-
тер са назнаком звања другог степена академских студија 
из области финансија банкарства и берзанског менаџмен-
та, који су стекли високо образовање на основним студија-
ма у трајању најмање 4 године, дипломирани економиста, 
као и лице које има високо образовање на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне студије) 
у трајању од 3 године или више образовање економског 
смера; да имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да имају држављанство РС; да знају језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
на конкурс кандидати достављају: оригинал или оверену 
фотокопију дипломе или уверења о дипломирању ако није 
издата диплома, оригинал уверења о неосуђиваности (из 
надлежног суда и МУП-а), оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених; доказ да је диплома или 
уверење издато на српском језику, односно потврда уста-
нове која је издала диплому да је кандидат пратио наставу 
на српском језику; оверене копије поднетих докумената 
не смеју бити старије од 6 месеци. Доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност (лекарско 
уверење) изабрани кандидат ће доставити пре закључења 
уговора о раду. Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја РС, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља 
ОШ „Вук Караџић“, Лесковац, Саве Ковачевића 69, у року 
од 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Пре доношења 
одлуке о избору, кандидати који уђу у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности коју врши 
НСЗ, применом стандардизованих поступака. Уколико је 
већ извршена психолошка процена способности (у периоду 
од 6 месеци пре истека за пријаву на овај конкурс), канди-
дат ће у пријави назначити када и где је извршена. Решење 
о избору кандидата по објављеном конкурсу у публикацији 
„Послови“ донеће се у складу са законом. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара школе, рад-
ним даном од 10 до 12 часова и на тел. 016/212-980.

ЛОЗНИЦА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„НАША РАДОСТ“ 

15314 Крупањ, Мачков камен 5
тел. 015/581-260

e-mail: nasaradostkrupanj@gmail.com

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време 

4 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање, медицинска школа, меди-
цинска сестра васпитач; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом; да зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

Васпитач
на одређено време, са 75% радног времена, 

за рад у припремним предшколским групама у 
издвојеним одељењима 

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно високо 
образовање: 1) на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и специјалистичке струковне студије по 
прописима који су уређивали високо образовање у периоду 
од 10. септембра 2005. године до 7. октобра 2017. године, 
или 2) на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године, или 3) на студијама 

првог степена (основне струковне студије, основне ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од три године или одговарајуће више 
образовање. Кандидат мора да испуњава услове прописа-
не чланом 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др.за-
кони и 10/2019), о чему као доказ прилажу оверену копију 
дипломе о стручној спреми васпитача. За радно место вас-
питача кандидати треба да доставе потврду високошколске 
установе којом се потврђује да имају образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова или оверен документ да су у 
току студија положили испите из педагогије и психологије, 
односно испит за лиценцу. Уз пријаву поднети: фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; уверење о држављанству 
РС; извод из матичне књиге рођених; уверење да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 3 месеца као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, доказ о положеном испиту 
за лиценцу – лиценца (оверена копија), попуњен пријавни 
формулар.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, а потребну документацију зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом достављају 
установи. Потребна документација: CV, оверена фотокопија 
дипломе о стеченој стручној спреми, оверена фотокопија 
уверења о држављанству; оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених/венчаних, лекарско уверење (иза-
брани кандидат доставља пре закључења уговора о раду), 
оверена фотокопија уверења да лице није осуђивано пра-
воснажном 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, 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и 
за које није у складу са законом утврђено дискриминаторно 
понашање. Фотокопије докумената морају бити оверене, а 
документација не старија од 6 месеци. Сву наведену доку-
ментацију кандидати достављају у року од 8 дана од дана 
објављивања, лично или на адресу установе, са назнаком 
„За конкурс”.

НИШ

ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ”
Дољевац, Вука Караџића 6

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2020. године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, савладан програм 
обуке за педагошког асистента. Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да достави: пријавни формулар, доказ о 
одговарајућем образовању - оригинал или оверену копију 
дипломе, уверење о држављанству - оригинал или оверена 
фотокопија, извод из матичне књиге рођених - оригинал 
или оверена фотокопија, доказ да је стекао образовање на 
српском језику - диплома/уверење издато на српком јези-
ку која се приложи као доказ сматра се доказом о знању 
српског језика; уверење да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (које 
није старије од 6 месеци). Уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
кандидат доставља по пријему у радни однос, односно пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријаву на оглас је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији “Послови”. Непотпуне 
и неблаговреме пријаве неће се узимати у разматрање.

Наука и образовање
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Наука и образовање

ОШ „СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ МИКА” 
18000 Ниш, Шабачка 20

Педагошки асистент
на одређено време до 31.8.2020.

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање - 
најмање 4 степен стручности, 2. да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3. 
познавање ромског језика, 4. да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, 5. да има држављанство Републике Србије. Доказе 
о испуњености услова из тачака 1, 3, 5 подносе кандидати 
уз пријаву на оглас (оверене фотокопије), доказ из тачке 2 
подноси кандидат пре закључења уговора, а доказ из тач-
ке 4 прибавља установа. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања. Пријаве са доказима слати на 
адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати.

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У 
НИШУ

18000 Ниш, Чарнојевића 10а

Наставник за ужу научну област 
Друштвено-хуманистичке науке у 
заштити радне и животне средине
на одређено време у звање доцент или 

ванредни професор

УСЛОВИ: Услови су предвиђени Законом о високом обра-
зовању, Статутом Универзитета у Нишу, Правилником 
о поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника и Ближим критеријумима за избор у звања 
наставника Универзитета у Нишу у пољу Друштвено-ху-
манистичких наука и Статутом Факултета заштите на раду 
у Нишу. Кандидати подносе: пријаву са биографијом, 
попуњен образац о испуњености услова за избор у звање 
наставника (за попуњавање обрасца обратити се Факулте-
ту), оверену фотокопију дипломе о високом образовању, 
оверену фотокопију дипломе о научном степену доктора 
наука, списак научних и стручних радова и саме радове 
на адресу: Факултет заштите на раду у Нишу, Чарнојевића 
10а, у року од 15 дана од објављивања конкурса. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

НОВИ ПАЗАР

МАТИЧНА ОСНОВНА ШКОЛА
„25. МАЈ“ 

36307 Делимеђе
тел. 020/453-270

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запосленог 

одсутног ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо обра-
зовање, у складу са чл. 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и Правилником о врсти стру-
чне спреме наставника и стручних сарадника у основној 
школи; држављанство Републике Србије; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита 
или давања мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима. Предвиђена 
је претходна психолошка процена способности кандидата 
за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања, применом стандардизованих 
поступака. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови”. Уз пријаву кандидат подно-
си следећа документа: доказ о стручној спреми, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, попуњен 

образац пријаве који је прописан од стране Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; уверење да се не 
води кривични поступак и истрага, а обавезно доставити 
доказ да кандидат има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина (потврда, уверење и сл.) 
из члана 140. Пријаве са документацијом слати на: МОШ 
„25. мај”, 36307 Делимеђе. Ближе информације могу се 
добити тел. 020/453-270.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

36320 Тутин, Његошева 13
тел./факс: 020/811-180

Професор босанског језика
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да испуњава и 
услове у складу са чл. 140, 142 и 144 Закона о основама 
система образовања и васпитања (даље: Закон) и Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи и то: да има одговарајуће 
образовање; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна босански језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да прило-
жи: краћу биографију са адресом и контакт телефоном; 
оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми; оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци); оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених; доказ о неосуђиваности. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете. Потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, 
достављају школи. Лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима кандидат подноси пре закључења уговора о раду. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Пријаве са потребном документацијом слати на 
горенаведену адресу, односно могу се предати и лично у 
секретаријату школе, од 8 до 14 часова, сваког радног дана. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у раз-
матрање. Контакт телефон: 020/811-180.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
36300 Нови Пазар, Трнава бб

тел. 020/385-728

Наставник енглеског језика
са 78,88% норме, на одређено време до 

повратка раднице са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета 

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове из члана 139. 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр.72/09, 52/11, 55/2013, 35/2015, 
88/17, 27/2018 - др. закони и 210/2019), и то: 1) да има 
одговарајуће високо образовање, 2) психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3) 
држављанство Републике Србије, 4) зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад, 5) није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискиминаторно понашање. Услови из става 1 члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају 
у току рада. Доказ 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 тачке 2. овог члана прибавља се пре закључења уговора 
о раду. У погледу степена и врсте образовања, потребно је 
да кандидати имају одговарајуће високо образовање, сход-
но члану 140 и образовање сходно члану 142 ст. 1 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, бр. 27/2018 - др. закони и 10/2019), као и степен 
и врсту образовања сходно Правилнику о степену и врсти 
обрзовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС“, број 11/12) и Правилника о 
организацији и систематизацији радних места у ОШ „Ђура 
Јакшић“, Трнава 152, од 08.03.2018. године, чије одредбе 
нису у супротности са Правилником. Рок за доставу прија-
ве на конкурс је 8 дана и почиње да тече наредног дана 
од дана објављивања у публикацији ,,Послови“. Уз пријаву 
на конкурс кандидати су у обавези да доставе: 1) ориги-
нал или оверену копију дипломе, односно уверење којим 
се доказује одговарајуће високо образовање, 2) оригинал 
уверење о држављанству, не старије од шест месеци, 3) 
оригинал извод из МК рођених, не старији од шест месеци. 
Одговарајући доказ (потврда, уверење или друга испра-
ва коју издаје надлежна високошколска установа) којим 
се доказује да кандидат има одговарајуће образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова, сходно члану 142 
став 1 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник“, бр. 27/2018 - др.закон и 10/2019). Одгова-
рајући доказ којим се доказује познавање језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад сходно члану 139 става 
1 тачка 5 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 27/2018 - др.закон и 10/2019). 
Пријаве са потребним документима слати на горе наведе-
ну адресу са назнаком „За конкурс“ или лично доставити 
школи. Пријаве кандидата који не испуњавају услове кон-
курса у погледу прописаног степена и врсте образовања, 
одговарајућег високог образовања и прописаног занимања 
(стручног назива), као и непотпуне (не садрже сва тражена 
документа прписана конкурсом) и неблаговремене пријаве 
(молбе), неће се узимати у разматрање приликом одлучи-
вања о пријему у радни однос. 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб

тел. 020/321-048 

Директор
на период од четири године 

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања 
из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, тј. високо образовање стечено: 1. 
на студијама другог степена - мастер академске студије, 
мастер струковне студије или специјалистичке академске 
студије (студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета, 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука - у ком случају је неопходна завршеност 
студија првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета), 2. на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, за наставника Техничке 
школе, педагога или психолога; поседовање дозволе за 
рад (лиценца) наставника, поседовање лиценце за дирек-
тора школе (кандидат који ту лиценцу не поседује може 
бити изабран, али ће бити дужан да испит за директора 
школе положи у року од две године од дана ступања на 
дужност); поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима; држављан-
ство Републике Србије; знање језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; неосуђиваност правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за 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 међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да за 
кандидата није, у складу са законом, утврђено дискимина-
торно понашање; најмање осам година рада на пословима 
образовања и васпитања у установи за образовање и вас-
питање, након стеченог одговарајућег образовања. Дирек-
тор се бира на период од четири године. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
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Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у раз-
матрање. Уз пријаве на конкурс кандидати треба да прило-
же: биографске податке, односно радну биографију, ове-
рену копију дипломе о завршеном школовању (не старије 
од шест месеци), оверену копију уверења о положеном 
испиту за лиценцу, стручном испиту за наставника, однос-
но стручног сарадника (дозвола за рад), потврду о раду 
у области образовања, доказ о знању језика на коме се 
изводи образовно-васпитни рад у школи, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, лекарско уве-
рење да има психичку, физичку и здраствену способност за 
рад са децом и ученицима, резултате стручно-педагошког 
надзора школе и оцену спољашњег вредновања, уколико 
је претходно обављао функцију директора школе, доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника), доказ да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено 
дискиминаторно понашање (уверење, односно потврда из 
МУП-а, не старије од шест месеци), доказ да против кани-
дата није покренута оптужница за кривична дела из члана 
139. став 1. тачка3. Закона о основама система образовања 
и васпитања (уверење или потврда из надлежног суда, не 
старије од шест месеци), доказ о неосуђиваности из Прив-
редног суда. Документација се може доставити лично или 
поштом на горе наведену адресу. Ближе информације о 
конкурсу се могу добити код секретара школе или преко 
телефона: 020/321-048.

ГИМНАЗИЈА НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Вука Караџића 7

тел. 065/8907-221, 060/0460-616

Директор
на мандатни период од четири године 

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове предвиђене 
чл. 122, 139 и 140 став 1. и 2. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 
88/17, 27/18 - др.закони и 10/19) и чл. 2-7 Правилника о 
ближим условима за избор директора установа образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 108/2015), 
а то су: 1) да има одговарајуће високо образовање из чла-
на 140. став 1. и 2. Закона: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије или 
специјалистичке академске студије), и то (1) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће науч-

не, односно стручне области или области педагошких наука 
- у ком случају је неопходна завршеност студија првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета, на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не, за наставника гимназије, педагога или психолога, 2) да 
поседује дозволу за рад (положен стручни испит) за настав-
ника, педагога, психолога, 3) да је савладао обуку и да има 
положен испит за директора установе (кандидат које нема 
положен испит дужан је да га положи у року од две године 
од дана ступања на дужност), 4) да има најмање осам годи-
на рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања, 5) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, 6) 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 родосквр-
нуће, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискиминаторно понашање, 
7) да има држављанство Републике Србије, 8) да зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба са поднесу: доказ о 
држављанству (уверење о држављанству, не старије од 6 
месеци и извод из матичне књиге рођених), оверен препис/
фотокоипију дипломе о стеченом образовању у складу са 
чланом 140 Закона (са основних и мастер студија), доказ 
о знању српског језика и језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на тим језицима), оверен препис/фото-
копију документа о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту, доказ о неосуђиваности и о непостојању 
дискриминаторног понашања у складу са чланом 139. став 
1. тачка 3. Закона - уверење МУП-а доказ да се против кан-
дидата не води кривични поступак - потврда суда, уверење 
Привредног суда да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за привредни преступ у вршењу раније дужнос-
ти, сва уверења не старија од 6 месеци, потврду о радном 
искуству, доказ о резултатима стручно-педагошког надзора 
установа и оцену спољашњег вредновања (само кандидати 
који су претходно обављали дужност директора установе), 
оверен препис / фотокопију лиценце за директора установе 
(ако је кандидат поседује), преглед кретања у служби са 
биографским подацима (необавезно), доказ о својим струч-
ним и организациом способностима (необавезно). Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученисцима кандидат је дужан да доста-
ви пре закључења уговора о међусобним правима и оба-
везама. Одлука о избору директора биће донета у законом 
предвиђеном року. Кaндидати могу добити информације о 
конкурсу од секретара школе, на горе наведени број теле-

фона. Пријаве са потребном документацијом о испуње-
ности услова подносе се у затвореној коверти, са назнаком 
„Конкурс за директора“, на горе наведену адресу школе.

СРЕДЊА ШКОЛА НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Бајевица бб
тел. 020/510-0641, 062/661-865

Наставник - грађевински материјали

Психолог 

Наставник солфеђа
са 50% радног времена

Секретар 
са 15% радног времена

Наставник устава и права грађана
са 5% радног времена

Наставник српског језика
са 5% радног времена

Наставник математике
са 5% радног времена

Наставник енглеског језика
са 5% радног времена

Наставник физичког васпитања
са 5% радног времена

Наставник физике
са 5% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прпописане 
Законом о основама система образовања и васпитања: да 
има одговарајуће образовање према Правилнику о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњој 
школи. Уз пријаву кандидат треба да приложи следеће 
доказе: диплому о стеченој стручној спреми (оригинал или 
оверну фотокопију); уверење о држављанству; лекарско 
уврење о општој психофизичкој здраственој способноти за 
рад у средњој школи (подноси се пре закључења уговора 
о раду); уверење од суда да се против кандидата не води 
истрага нити да је подигнута оптужница, оригинал или 
оверену фотокопију. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Рок за подношење пријаве 
је 8 дана. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року 
од 8 дана биће упућени на психолошку процену спосбности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за запошљавање. Одлуку о избору кандидата донеће 
конкурсна комисија након добијања резултата психолошке 
процене кандидата у року од осам дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Приаве на конкурс слати на 
горенаведену адресу.

Наука и образовање

Највећа понуда слободних послова на једном месту
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Наука и образовање

НОВИ СА Д

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
21460 Врбас, Маршала Тита 118

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи - наставник 

виолине
на одређено време ради замене одустног 

запосленог преко 60 дана 

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће обра-
зовање сагласно одредбама чл. 140 и 142 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 88/2017) и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник“, бр. 18/13); да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања; држављанство РС; да зна српски језик 
или језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријаву на конкурс кандидати достављају (оригинал 
или оверену фотокопију): диплому, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству РС, доказ да имају 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са ЕСПБ (оригинал или оверена фотокопија потвр-
де - уверење одговарајуће високошколске установе о броју 
остварених бодова, односно положеним испитима из пси-
хологије и педагогије); уверење да кандидат није осуђиван 
из чл. 139 став 1 тачка 3. Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и уче-
ницима се доставља пре закључења уговора о раду. Рок за 
пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Ближе информације о конкурсу на тел. 
021/706-431, мејл: omsvrbas@mts.rs. Пријаве са потребном 
документацијом слати на адресу школе: Основна музичка 
школа, М. Тита 118, 21460 Врбас.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „9. МАЈ“
21400 Бачка Паланка, Краља Петра I 2

Наставник електротехничке групе 
предмета

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

неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште услове 
прописане Законом о раду, услове из чл. 139, чл. 140 и 142 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18, 10/2019): 1. да имају одгова-
рајуће образовање у складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закони и 10/2019), и то: 
дипломирани инжењер/мастер електротехнике (рачунар-
ски смер); 2. психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривично дело насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће; за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. држављанство Републике Србије; 5. да знају 
српски језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидат мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом пренос бодова. Кандидат који је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије или је поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се 
да има наведено образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина. Кандидати уз попуњен пријав-
ни формулар који преузимају са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
(http://www.mpn. gov.rs), достављају: кратку биографију 
или CV; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом 
високом образовању; извод из матичне књиге рођених (не 
старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију); 

уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, ориги-
нал или оверену фотокопију); уверење МУП-а о неосуђи-
ваности за кривична дела из тачке 3. Лекарско уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима подноси кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве слати на адресу школе: Техничка школа „9. мај”, 
Краља Петра Првог 2, 21400 Бачка Паланка или донети 
лично у просторије школе, радним даном од 08.00 до 14.00 
часова. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату 
школе, на телефон: 021/6041-472. 

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

породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште услове 
прописане Законом о раду, услове из чл. 139, чл. 140 и 
142 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18, 10/2019): 1. да имају 
одговарајуће образовање у складу са чланом 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закони и 10/2019), 
и то: дипломирани правник/мастер правник; 2. психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривично 
дело насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. држављанство Републике Србије; 5. да знају српски језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
уз попуњен пријавни формулар који преузимају са звани-
чне интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs), достављају: 
кратку биографију или CV; оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченом високом образовању; извод из мати-
чне књиге рођених (не старије од 6 месеци, оригинал или 
оверену фотокопију); уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију); уверење 
МУП-а о неосуђиваности за кривична дела из тачке 3. 
Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима подноси канди-
дат пре закључења уговора о раду. Пријаве се подносе у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве слати на адресу школе: 
Техничка школа „9. мај”, Краља Петра Првог 2, 21400 Бач-
ка Паланка или донети лично у просторије школе, радним 
даном од 08.00 до 14.00 часова. Ближа обавештења могу се 
добити у секретаријату школе, на телефон: 021/6041-472. 

Наставник електротехничке групе 
предмета

на одређено време ради замене запосленог до 
повратка са функције

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште усло-
ве прописане Законом о раду, услове из чл. 139, чл. 140 
и 142 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18, 10/2019): 1. 
да имају одговарајуће образовање у складу са чланом 
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др.
закони и 10/2019), и то: дипломирани инжењер/мастер 
индустријског менаџмента или дипломирани инжењер/
мастер инжењер елетротехнике (рачунарски смер); 2. да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривично дело насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. држављанство Републике Србије; 5. да знају 
српски језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидат мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 

и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом пренос бодова. Кандидат који је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије или је поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се 
да има наведено образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина. Кандидати уз попуњен пријав-
ни формулар који преузимају са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
(http://www.mpn.gov.rs), достављају: кратку биографију 
или CV; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом 
високом образовању; извод из матичне књиге рођених (не 
старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију); 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, ориги-
нал или оверену фотокопију); уверење МУП-а о неосуђи-
ваности за кривична дела из тачке 3. Лекарско уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима подноси кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве слати на адресу школе: Техничка школа „9. мај”, 
Краља Петра Првог 2, 21400 Бачка Паланка или донети 
лично у просторије школе, радним даном од 08.00 до 14.00 
часова. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату 
школе, на телефон бр. 021/6041-472. 

Наставник српског језика и књижевности
са 60% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште услове 
прописане Законом о раду, услове из чл. 139, чл. 140 и 
142 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18, 10/2019): 1. да имају 
одговарајуће образовање у складу са чланом 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018-др.закони и 10/2019) и 
у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, стручних сарад-
ника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник“, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016-исп., 
13/2016, 2/2017, 13/2018 и 7/2019); 2. да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривично 
дело насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање; 
4. држављанство Републике Србије; 5. да знају српски језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат 
мора да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом прено-
са бодова. Кандидат који је у току студија положио испите 
из педагогије и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, сматра се да има наведено обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина. Кандидати уз попуњен пријавни формулар који 
преузимају са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (http://www.mpn. 
gov.rs), достављају: кратку биографију или CV, оверен пре-
пис/фотокопију дипломе о стеченом високом образовању; 
извод из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци, 
оригинал или оверену фотокопију); уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотоко-
пију); уверење МУП-а о неосуђиваности за кривична дела 
из тачке 3. Лекарско уверење да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
подноси кандидат пре закључења уговора о раду. Прија-
ве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати 
на адресу школе: Техничка школа „9. мај“, Краља Петра 
Првог 2, 21400 Бачка Паланка или донети лично у просто-
рије школе, радним даном од 08.00 до 14.00 часова. Бли-
жа обавештења могу се добити у секретаријату школе, на 
телефон: 021/6041-472. 

Наставник енглеског језика
са 66,67% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог преко 
60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште услове 
прописане Законом о раду, услове из чл. 139, чл. 140 и 
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142 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18, 10/2019): 1. да имају 
одговарајуће образовање у складу са чланом 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018-др. закони и 10/2019) 
и у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, стручних сарад-
ника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник“, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016-исп., 
13/2016, 2/2017, 13/2018 и 7/2019); 2. да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривично 
дело насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање; 
4. држављанство Републике Србије; 5. да знају српски језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат 
мора да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова. Кандидат који је у току студија положио испите из 
педагогоије и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, сматра се да има наведено обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина. Кандидати уз попуњен пријавни формулар који 
преузимају са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (http://www.mpn. 
gov.rs), достављају: кратку биографију или CV, оверен пре-
пис/фотокопију дипломе о стеченом високом образовању, 
извод из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци, 
оригинал или оверену фотокопију), уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотоко-
пију), уверење МУП-а о неосуђиваности за кривична дела 
из тачке 3. Лекарско уверење да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
подноси кандидат пре закључења уговора о раду. Прија-
ве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати 
на адресу школе: Техничка школа „9. мај”, Краља Петра 
Првог 2, 21400 Бачка Паланка или донети лично у просто-
рије школе, радним даном од 08.00 до 14.00 часова. Бли-
жа обавештења могу се добити у секретаријату школе, на 
телефон: 021/6041-472. 

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
21460 Врбас, Маршала Тита 118

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи - наставник 

солфеђа и теорије музике
на одређено време ради замене одустног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да поседују одговарајуће обра-
зовање сагласно одредбама чл. 140 и 142 система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр 88/2017) и Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника у основној 
музичкој школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр 
18/13); да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривично дело утврђено у чл. 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања; 
држављанство РС; да знају српски језик или језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс 
кандидати достављају (у оригиналу или оверене фотоко-
пије): диплому; извод из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству РС; доказ да имају образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и шест бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ 
(оригинал или оверена фотокопија потврде - уверење 
одговарајуће високошколске установе о броју остваре-
них бодова, односно положеним испитима из психологије 
и педагогије). Уверење да кандидат није осуђиван из чл. 
139 став 1 тачка 3 - доказ о поседовању психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом и ученици-
ма, доставља се пре закључења уговора о раду. Рок за 
пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Ближе информације о конкурсу на тел. 

021/706-431, имејл: omsvrbas@mts.rs. Пријаве са потреб-
ном документацијом слати на адресу школе.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“РАДОСНО ДЕТИЊСТВО”
21000 Нови Сад, Павла Симића 9

1. Васпитач
19 извршилаца

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама 
првог степена (основне струковне студије, основне академ-
ске студије или специјалистичке струковне студије) на, сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије), сту-
дијама у трајању од три године, више образовање, односно 
на основним студијама у трајању од најамње четири годи-
не по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године - васпитач,у складу са Законом.

2. Медицинска сестра - васпитач
15 извршилаца

УСЛОВИ: одговарајуће средње образовање - медицинска 
сестра - васпитач са децом узраста од шест месеци до две 
године, а са децом узраста од две до три године - лице које 
има средње образовање - медицинска сестра - васпитач 
и лице које има одговарајуће више образовање, однос-
но одговарајуће високо образовање на студијама првог 
степена (основне струковне студије или специјалистич-
ке струковне студије) на којима је оспособљено за рад са 
децом јасленог узраста - васпитач. 

ОСТАЛО: Општи услови за сва радна места су: поред 
општих услова за заснивање радног односа предвиђених 
чл. 24 Закона о раду, кандидати треба да испуњавају и 
услове прописане чл. 139 став 1 тачка 1, 2, 3, 4, 5 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др закони и 10/2019). Уз попуњен 
пријавни формулар са интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, кандидат је дужан 
да достави следећу документацију: 1. потписану биогра-
фију са важећом адресом пребивалишта и контакт телефо-
ном, 2. оригинал/оверену копију дипломе, 3. оригинал/ове-
рену копију уверења о држављанству, 4. оригинал/оверену 
копију уверења о неосуђиваности - не старије од 6 месеци. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови“. Пријаве се могу достави-
ти путем поште или предати лично у просторијама устано-
ве, на адреси: Павла Симића 9, Нови Сад, сваким радним 
даном од 08.00. до 14.00 часова. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати.

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА 
“Др РАДИВОЈ УВАЛИЋ” 

21400 Бачка Паланка
Трг братства јединства 23

Наставник предметне наставе - енглески 
језик

са 33,33% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене преко 

60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште услове 
прописане Законом о раду, услове из чл. 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС” бр. 88/2017, 27/18,10/2019), Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 8/2015, 
11/2016, 13/2016 - исп., 13/2016, 2/2017, 13/2018 и 7/2019): 
1. да имају одговарајуће образовање; 2. да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена чл. 139 став 1 тачка 3 Закона; 4. 
држављанство Републике Србије; 5. да знају језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Кан-
дидат такође треба да испуњава услове у погледу степена 
и врсте образовања у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, из општеобразовних пред-
мета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 8/2015, 11/2016, 
13/2016 – исп., 13/2016, 2/2017, 13/2018 и 7/2019). Канди-
дат попуњава пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Уз пријавни формулар са кратком биографијом, 
кандидат доставља следећа документа: оригинал или ове-
рену копију дипломе (доказ о одговарајућем образовање); 
доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка3) Закона - уверење 

из МУП-а, не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству (оригинал или оверена 
копија); доказ о знању српског језика, као језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад у школи, доставља се само 
уколико одговарајуће образовање није стечено на српском 
језику; доказ о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима кандидат подноси пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве, као и пријаве са неовереном докумен-
тацијом, неће се разматрати. Пријаве слати на адресу шко-
ле: Средња стручна школа „Др Радивој Увалић”, Трг брат-
ства јединства 23, 21400 Бачка Паланка или донети лично 
у просторије школе, радним даном од 8.00 до 13.00 часова.

ПАНЧЕВО

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ“

26000 Панчево, Пастерова 2 

Наставник здравствене неге
на одређено време, замена одсутног радника 

преко 60 дана 

УСЛОВИ: Осим општих услова за заснивање радног одно-
са: 1. психичка, физичка и здравствена способност за рад 
са ученицима; 2. да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 3. држављанство Републике Србије; 4. знање језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад, кандидати 
морају да испуне и посебни услов у смислу одговарајућег 
образовања и то: виша медицинска сестра - техничар; 
струковна медицинска сестра; организатор здравствене 
неге; специјалиста струковна медицинска сестра; дипломи-
рана медицинска сестра; мастер медицинска сестра; виша 
медицинска сестра општег смера; виша медицинска сестра 
интернистичког смера; виша медицинска сестра хируршког 
смера; виши медицински техничар; дипломирани органи-
затор здравствене неге; дипломирани организатор здравс-
твене неге - мастер; мастер организатор здравствене неге; 
мастер професор предметне наставе (претходно завршене 
основне академске студије у области здравства). Заинтере-
совани кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију заједно 
са одштампаним формуларом достављају школи. Адре-
са на којој се налази формулар: http://www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc. Потребна документација: доказ о испуњености усло-
ва одговарајућег образовања и држављанства; доказ да 
кандидат није осуђиван (тачка 2 услова), док се доказ о 
испуњености услова психичке, физичке и здравствене 
способности подноси пре закључења уговора о раду. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. 
Пријаве са потребном документацијом слати искуључиво 
на адресу: Медицинска школа „Стевица Јовановић“, 26000 
Панчево, Пастерова 2. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”

26352 Иланџа, Милоша Црњанског 88

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице 
које испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 
- др. закони и 10/2019), односно лице које је стекло одгова-
рајуће високо образовање за наставника те врсте школе и 
подручја рада, за педагога, психолога: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука (кандидат мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за одго-
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варајући предмет, односно групу предмета), 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2015. године; да има дозволу за рад наставника и струч-
ног сарадника; да има обуку и положен испит за директо-
ра установе (изабрани директор који нема положен испит 
за директора, дужан је да га положи у року до две године 
од дана ступања на дужност); да има најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања. Изузетно, ако 
се на конкурс не пријави ниједан кандидат који испуњава 
услове из члана 140 став 1 и 2 наведеног Закона, дужност 
директора може да обавља лице које има одговарајуће 
високо образовање из члана 140 став 3 Закона за настав-
ника те врсте школе, стечено на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем, дозволу за рад наставника и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директора установе 
и најмање десет година рада на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће; за кривично дело примање или давање 
мита; за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да при-
ложе: оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању у складу са одредбом члана 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања; доказ о посе-
довању лиценце за рад; доказ о радном стажу у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима; 
уверење да кандидат није осуђиван, у складу са одредбом 
члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; уверење о држављанству Републи-
ке Србије; доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
у раду кандидата (извештај просветног саветника); доказ 
о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оце-
ну спољашњег вредновања за кандидата на конкурсу, који 
је претходно обављао дужност директора школе; биогра-
фију са кратким прегледом кретања у служби и предло-
гом програма рада директора школе. Конкурсна комисија 
ће обавити интервју са пријављеним кандидатима који 
испуњавају услове конкурса. Пријава на конкурс обавезно 
мора да садржи податке о кандидату (име, презиме, адре-
са пребивалишта. односно боравишта, контакт телефон, 
адреса електронске поште, ако је кандидат поседује). Рок 
за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања 
конкурса у пуубликацији „Послови”, не рачунајући дан 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање. Пријава са потребном докумен-
тацијом подноси се у затвореној коверти са назнаком „Кон-
курс за директора школе”. Документација се може доста-
вити лично или препорученом поштом на адресу школе. 
Школа нема обавезу да кандидатима враћа документацију. 
Ближа обавештења могу се добити школи, на број телефо-
на: 013/659-168.

ОШ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ 
26201 Јабука, Трг Бориса Кидрича 10

тел. 013/2624-059
e-mail: osjabuka@mts.rs

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2019/2020. 

УСЛОВИ: у складу са Правилником о програму обуке за 
педагошког асистента („Службени гласник РС - Просветни 
гласник“, број 11/10), IV степен стручне спреме, заврше-
на обавезна обука за педагошког асистента (сертификат 
издат од Министарства науке и технолошког развоја); да 
лице поседује психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правос-
нажном 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 примања мита 
или давања мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 

против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републике Србије 
и зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Као докази се подносе: попуњен пријавни 
формулар, кратка биографија, оверена фотокопија дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању, сертификат о 
завршеној уводној обуци за педагошког асистента издат од 
стране Министарства просвете науке и технолошког раз-
воја (оригинал или оверена копија), уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија), 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија), доказ о неосуђиваности - уверење (не старије 
од шест месеци), доказ о знању српског језика и језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад у школи (доказ 
доставља кандидат само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику); доказ да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење доставља изабрани кан-
дидат, пре закључења уговора о раду). Кандидати који су 
изабрани у ужи избор биће упућени на претходну психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Напомена: у складу са 
чл. 154 и 155 кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи. Непотпуне и неблаговремене пријаве, 
као и фотокопије докумената које нису оверене од стране 
надлежног органа, неће се разматрати. Пријаве на конкурс 
доставити лично или поштом на адресу школе: ОШ „Гоце 
Делчев“, Јабука, Трг Бориса Кидрича 10, у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“

26220 Ковин, Цара Лазара 197
тел. 013/744-894

Наставник предметне наставе - 
наставник енглеског језика

са 80% радног времена, на одређено време 
ради замене привремено одсутног запосленог, 
односно до повратка запосленог са боловања

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени глас-
ник РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидат 
треба да испуњава и посебне услове утврђене у чл. 139, 
140, 142, 152, 155, Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС“ број 88/17, 27/18 - др. 
закони и 10/19), као и Правилником о врсти образовања 
наставника који изводе образовно-васпитни рад из избор-
них предмета у основној школи („Сл. гласник РС” бр. 11/12, 
15/13, 10/16, 11/16, 2/17, 11/17 и 13/18) и то: да кандидат 
има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања и Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Про-
светни гласник” број: 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/27, 
3/17 и 13/18). На основу чл. 142 став 1 Закона, кандидат 
мора да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова (које је обавезан да 
стекне у року од једне, а највише 2 године од дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу); 
а став 4 истог члана Закона сматра да наставник, васпитач 
и стручни сарадник који је у току студија положио испит 
из педагогије и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, има образовање из члана 142 
став 1 Закона. Кандидат мора да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Услове из става 1 овог члана кандидат 
доказује приликом пријема у радни однос и проверавају се 
током рада. Докази о испуњености услова из става 1 тачке 
1, 4 и 5 овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из 
става 1 тачка 2 овог члана пре закључења уговора о раду. 

Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на претходну 
психичку процену способности за рад са децом и ученици-
ма код Националне службе за запошљавање.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: оверену фотоко-
пију дипломе; доказ о образовању из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стеченом на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања од 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова (оверена фотокопија 
доказа коју изда високошколска установа); оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству РС (које није 
старије од 6 месеци); доказ да је стекао високо образовање 
на српском језику или је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе (дипло-
ма издата на српском језику која се прилаже под тачком 1 
сматра се доказом о знању српског језика); оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
извод из казнене евиденције - доказ да канидат није осиђи-
ван (не старије од 6 месеци); очитану личну карту. Доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење дос-
тавља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду). 
Напомена: у складу са чланом 154 и 155 Закона, кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним фомуларом достављају установи. Уколико 
је кандидат у току студија положио испите из педагогије 
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, 
сматра се да има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студирања или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи у складу са 
Европским системом преноса бодова - кандидат обавезно 
мора да приложи доказ о испуњености услова. Настава се 
изводи у преподневној и поподневној смени које се мењају 
сваке друге недеље. Конкурс ће бити отворен 8 дана од 
дана објављивања. Пријаву са неопходном документацијом 
доставити лично или поштом на адресу школе. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве, као и фотокопије докумената 
које нису оверене од стране надлежног органа, неће се 
разматрати.

ОШ “СВЕТИ САВА”
26000 Панчево, Војвођанска бб
тел./факс: 013/318-859, 331-380
e-mail: svsavapancevo @sbb.rs

Наставник предметне наставе - 
наставник информатике и рачунарства 
са 45% радног времена, на одређено време 
ради замене директора коме мирује радни 
однос због избора на функцију директора 

школе

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано чла-
ном 140 став 1, тачка 1 и 2 и чланом 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018-др. Закон и 10/2019, даље Закон), као 
и Правилником о степену и врсти образовања наставника 
који изводе образовно-васпитни рад из изборних предме-
та у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016, 2/2017 и 11/2017) и то: да 
кандидат има одговарајуће високо образовање: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарнестудије другог степена 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 има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања 
мита или давања мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републике Србије 
и зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар, са кратком 
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биографијом, приложити: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем високом образовању; уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); доказ 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старији 
од шест месеци); доказ о знању српског језика и језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад у школи (доказ 
доставља кандидат само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику); доказ да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење доставља изабрани канди-
дат, пре закључења уговора о раду). Напомена: у складу 
са чланом 154 и 155 кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
као и фотокопије докумената које нису оверене од стране 
надлежног органа, неће се разматрати. Пријаве на конкурс 
доставити лично или поштом на адресу школе: ОШ „Свети 
Сава“, Панчево, Војвођанска бб, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса, са назнаком „За конкурс”.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“БАМБИ”

26204 Опово, Бориса Кидрича 10
тел. 013/681-660

Васпитач
на одређено време до 30.06.2020. 

2 извршиоца

УСЛОВИ: 1) лице које има одговарајуће више образовање, 
односно одговарајуће високо образовање на студијама 
првог степена (основне струковне студије или основне ака-
демске студије) у трајању од три године или на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специjалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије) - 
васпитач у складу са Законом, положен стручни испит, нај-
мање једна година радног искуства. За обављање послова 
васпитача може бити примљен и приправник уз обавезу 
полагања стручног испита у року од две године од дана 
заснивања радног односа.

Психолог
на одређено време до 31.08.2020. године, са 

50% радног времена 

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних законом захтева 
се завршена ВСС - степен VII/1, психологија и звање дипл. 
психолог, дипл. професор психологије, професор школске 
психологије, положен стручни испит и једна година радног 
искуства у струци. За обављање послова психолога може 
бити примљен и приправник уз обавезу полагања струч-
ног испита у року од две године од дана заснивања радног 
односа.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време до 31.08.2020.

3 извршиоца

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних законом захте-
ва се и завршена ССС - средња медицинска школа, степен 
IV/1, смер: медицински и звање медицинска сестра - васпи-
тач, једна година радног искуства, положен стручни испит. 
За обављање послова медицинска сестра - васпитач може 
бити примљен и приправник уз обавезу полагања струч-
ног испита у року од две године од дана заснивања радног 
односа.

Кафе-куварица - сервирка
на одређено време до 31.08.2020.

УСЛОВИ: трећи или четврти степен куварске струке.

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене послове

на одређено време до 31.08.2020.

УСЛОВИ: лице које је стекло високо образовање на основ-
ним 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 или основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године, најмање 
једна година радног искуства и положен државни испит.

ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уве-
рење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци), уверење о неосуђиваности. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности (лекарско уверење) 
доставља изабрани кандидат пре закључивања уговора 
о раду. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на горенаведену 
адресу, са назнаком „За конкурс”. За све додатне информа-
ције обратите се на телефон: 013/681-660, директору или 
помоћнику директора.

ПОЖАРЕВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ” 

12254 Раброво, Светог Саве бб

Наставник разредне наставе
на одређено време, ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - 
др.закони10/2019) и то: одговарајуће образовање у складу 
са чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони, 10/2019), као и у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС - Просветни глас-
ник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/2017 и 3/2017) 
за рад на радном месту наставника разредне наставе; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштитећних међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије и да зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. У скла-
ду са чланом 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања, кандидат мора да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, а потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају сле-
дећу документацију: извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверену фотокопију); уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију), не 
старије од 6 месеци; оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању; доказ о поседовању образовања из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина (потврду 
високошколске установе о броју бодова, доказ о положе-
ном испиту за лиценцу или доказ о положеним испитима 
из педагогије и психологије); уверење МУП-а из казнене 
евиденције; доказ о знању језика на којем изводи обра-
зовно-васпитни рад у школи се доставља уколико одго-
варајуће образовање није стечено на том језику; доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима изабрани кандиадат ће доста-
вити пре закључења уговора о раду (лекарско уверење). 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање. Пријаве слати на адресу школе: ОШ 
„Милутин Миланковић”, Светог Саве бб, 12254 Раброво - са 
назнаком „За конкурс”. Контакт телефон: 012/885-120.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЈОВАН ЦВИЈИЋ“

12208 Костолац, Првомајска 1

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске године 

(31.08.2020. године) 

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, сагласно чл. 139 и 
140 Закона о основама система образовања и васпитања, 
следеће услове: 1. да има одговарајуће образовање про-
писано Законом и Правилником о програму обуке за педа-
гошког асистента (доказ: сведочанство о одговарајућој 
стручној спреми, сертификат о завршеном програму обуке 
за педагошке асистенте); 2. да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење); 3. да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
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против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (уверење суда, уверење МУП-а); 4. да 
има држављанство Републике Србије (уверење); 5. да зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад (доказ: сертификат о завршеном програму обуке 
за педагошке асистенте); 6. да има мишљење надлежног 
органа јединице локалне самоуправе (доказ: мишљење 
надлежног органа јединице локалне самоуправе. Услови из 
става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се током рада. Докази о испуњености 
услова из става 1 тачке 1), 3) 5) и 6) овог члана саставни 
су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог 
члана прибавља се пре закључења уговора о раду. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, 
у овереној копији, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Пријаве и приложена 
документација се не враћају. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Молбе слати на адре-
су: Основна школа „Јован Цвијић“, 12208 Костолац, Прво-
мајска 1.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БАТА БУЛИЋ” 

12300 Петровац на Млави
Јована Јовановића Змаја 1

тел. 012/327-300, 012/71-60-250

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са, прописаних члановима 139 и 140 и 141 Закона о осно-
вама система образовања иваспитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019), кандидат 
треба и да: 1) има одговарајуће образовање; 2) психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кан-
дидат треба да испуњава и посебне услове: стручна спре-
ма: високо образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије) по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; професор, односно дипло-
мирани филолог за енглески језик и књижевност, дипло-
мирани професор енглеског језика и књижевности, мастер 
филолог (студијски програм или главни предмет/профил 
енглески језик), мастер професор језика и књижевности 
(студијски програм или главни предмет/профил енглески 
језик), диломирани филолог англиста - мастер, мастер 
професор језика и књижевности (студијски програм Језик, 
књижевност и култура), мастер професор предметне наста-
ве(предходно завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет). Докази 
о испуњености услова из става 1 тач. 1), 3), 4) и 5) овог 
члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 
2) овог члана пре закључења уговора о раду. 

Наставник математике
са 50% радног времена, на одређено време 

до повратка помоћника директора у наставу, а 
најкасније до 31.08.2020. године

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са, прописаних члановима 139 и 140 и 141 Закона о основа-
ма система образовања иваспитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019), кандидат треба и: 
1) да има одговарајуће образовање; 2) психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 

злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Канди-
дат треба да испуњава и посебне услове: стручна спрема: 
високо образовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; професор математике, дипломи-
рани математичар, дипломирани математичар за теоријс-
ку математику и примене, дипломирани математичар за 
рачунарство и информатику, дипломирани математичар 
- информатичар, професор математике и рачунарства, 
дипломирани математичар за математику економије, про-
фесор информатике - математике, дипломирани матема-
тичар - астроном, дипломирани математичар - примење-
на математика, дипломирани математичар - математика 
финансија (са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани информатичар, мастер математичар, мас-
тер професор математике, мастер професор математике 
и физике, мастер професор математике и информатике, 
мастер професор физике и математике, мастер профе-
сор информатике и математике, дипломирани професор 
математике-мастер, дипломирани математичар - мастер, 
дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним 
предметом Основи геометрије), дипломирани математичар 
- професор математике, дипломирани математичар - тео-
ријска математика, дипломирани инжењер математике (са 
изборним предметом Основи геометрије), професор хемије 
- математике, професор географије - математике, профе-
сор физике - математике, професор биологије - математи-
ке, професор математике - теоријско усмерење, професор 
математике - теоријски смер, дипломирани математичар 
и информатичар, дипломирани математичар - механичар, 
мастер професор предметне наставе. Лица која су стекла 
академско звање мастер, односно дипломирани-мастер 
треба да имају завршене основне академске студије на сту-
дијским програмима из области математике или примење-
не математике (са положеним испитом из предмета гео-
метрија или основи геометрије) или двопредметне наставе 
математике и физике односно математике и информатике. 
Докази о испуњености услова из става 1. тач. 1), 3), 4) и 
5) овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из ста-
ва 1 тачка 2) овог члана пре закључења уговора о раду. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију, заједно са 
одштамшаним пријавним формуларом достављају устано-
ви. Уз пријавни формулар са званичне интернет странице 
потребно је да кандидат достави школи: кратку биографију 
(CV) са актуелним бројем фиксног или мобилног телефона 
и тачну адресу пребивалишта, оверену фотокопију дипло-
ме одговарајућег степена и врсте стручне спреме; уверење 
да није осуђиван - оригинал не старији од 6 месеци; ове-
рену фотокопију уверења о држављанству РС - не старије 
од 6 месеци; оверену фотокопију или оригинал извода из 
матичне књиге рођених на новом трајном обрасцу, уколи-
ко диплома није издата на српском језику, потврду да зна 
српски језик, за лица која нису стекла образовање на срп-
ском језику - доказ о положеном испиту из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе. Кан-
дидати који су изабрани у ужи избор упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Неће се разматрати пријаве 
које су неблаговремене, непотпуне, уз које нису приложе-
ни докази који се траже конкурсом и оних кандидата који 
не испуњавају услове у погледу врсте и степена стручне 
спреме. Пријавни формулар са свим конкурсом траженим 
документима и доказима о испуњавању услова, доставити 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на адре-
су: ОШ „Бата Булић“ Петровац на Млави, 12300 Петровац 
на Млави, Јована Јовановића Змаја 1, са назнаком „За кон-
курс“. Контакт телефони: 012/327-300, 012/71-60-250.

ПРИЈЕПОЉЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА”

31300 Пријепоље, Лоле Рибара 1

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: за директора школе може да буде изабрано лице 
које испуњава услове прописане чл. 122, 123, 139 и 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС” број 88/17, 27/2018 - др. 
Закони и 10/19) и услове из Правилника о ближим усло-
вима за избор директора установе образовања („Службе-
ни гласник РС”, број 108/15) и то: 1) да има одговарајуће 
високо образовање за наставника основне школе, за педа-
гога или психолога школе стечено: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; 
6) да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника, 7) да има најмање осам година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; 8) да има положен испит за 
директора установе; 9) да није покренут кривични посту-
пак доношењем наредбе за спровођење истраге, потврђи-
вањем оптужнице којој није претходила истрага или доно-
шењем решења о одређивању притвора пре дношења 
оптужног предлога за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање и давање мита, и друга кривична дела против служ-
бене дужности, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију. Ако се 
на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим 
образовањем из члана 140 став 1 и 2 овог Закона, дужност 
директора основне школе може да обавља лице које има 
одговарајуће образовање из члана 140 став 3 овог Зако-
на, за наставника те врсте школе, дозволу за рад настав-
ника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен 
испит за директора  установе и најмање десет година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву на конкурс 
кандидат је у обавези да приложи: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; 
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима (не старије од 6 
месеци); оригинал/оверену фотокопију уверења Министар-
ства унутрашњих послова да није осуђиван правоснажном 
пресудом за наведена кривична дела из члана 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (не старије од 6 месеци); оригинал/оверену фотоко-
пију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); 
доказ о знању српског језика, на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад, доставља само кандидат који одгова-
рајуће образовање није стекао на српском језику; оверену 
фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту; оригинал/оверену фотокопију 
потврде о радном стажу, најмање 8 година рада у области 
образовања и васпитања, после стеченог одговарајућег 
образовања (издату по објављивању конкурса); ориги-
нал/оверену фотокопију уверења о положеном испиту за 
директора (пријава ће се сматрати потпуном уколико кан-
дидат нема положен испит за директора школе, али је иза-
брани кандидат дужан да га положи у року од 2 године од 
дана ступања на дужност); оригинал/оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци); 
оригинал/оверену фотокопију уверења надлежног суда да 
против кандидата није покренут кривични поступак доно-
шењем наредбе за спровођење истраге, потврђивањем 
оптужнице којој није претходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре подношења оптужног 
предлога за наведена кривична дела (не старије од 6 месе-
ци); доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај просветног саветника) ако га посе-
дује, а уколико је кандидат претходно обављао функцију 
директора школе и доказ о резултату стручно педагошког 
надзора школе и оцену спољашњег вредновања; пријаву 
на конкурс, са радном биографијом и прегледом кретања 
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у служби и стручним усавршавањем, план и програм рада 
директора школе. Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом, доставља 
на горе наведену адресу, у затвореној коверти са назна-
ком „Конкурс за избор директора школе”, лично или путем 
поште. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“НЕВЕН”

31310 Прибој

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

на одређено време до повратка запослене 
са породиљског одсуства и одсуства са рада 

ради неге детета

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се преузима са интер-
нет странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, кандидати достављају потпуну документацију у 
року од осам дана од дана објављивања конкурса. Конкурс 
спроводи Конкурса комисија именована од стране директо-
ра установе. Кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања и 
то: а) да има одговарајуће образовање (више образовање 
из области економских наука, VI степен стручне спреме), б) 
да има психичку, физичку и здравствену способнос за рад 
са децом и ученицим; в) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; г) држављанство Републике Србије; д) да зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Докази о испуњености услова из тачака а), в), г) и друго 
достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености услова из 
тачке б) ове одлуке прибавља се пре закључења уговора 
о раду.

СМЕДЕРЕВО

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
“БОЖИДАР ТРУДИЋ”

11420 Смедеревска Паланка, 10. октобра 15
тел. 026/317-490

Наставник соло певања
са 30% радног времена, у издвојеном 

одељењу у Петровцу на Млави, на одређено 
време ради замене одсутне запослене преко 
60 дана, односно до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства са рада 

ради неге детета (најкасније до 14.08.2021. 
године)

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који 
испуњава следеће услове: 1. поседовање одговарајућег 
образовања, односно одговарајуће високо образовање 
прописано чл. 140 став 1 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.88/17), стечено 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; и то дипломирани музичар-соло певач, дипломи-
рани музичар-усмерење соло певач или мастер музички 
уметник - професионални статус соло певач; 2. поседо-
вање психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима; 3. поседовање држављанства 
Републике Србије; 4. неосуђиваност правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; непо-
стојање дискриминаторног понашања на страни кандида-
та, утврђеног у складу са законом; 5. знање српског језика, 
односно језика на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним формуларом доставља школи. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи: краћу биогра-
фију са одштампаним формуларом; доказ о држављанству 
Републике Србије (уверење о држављанству, не старије 
од месец дана, оригинал или оверена фотокопија); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фото-
копија); оверен препис или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; доказ о неосуђиваности; доказ о 
знању српског језика, осим за кандидате који су на српс-
ком језику стекли одговарајуће образовање. Све оверене 
фотокопије напред поменуте документације не смеју бити 
старије од 6 месеци. Конкурс спроводи Конкурсна комисија. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве конкурсна комисија 
неће се узети у разматрање. Решење о избору кандида-
та Конкурсна комисија доноси у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима који испуњавају 
услове за пријем у радни однос. Школа нема обавезу да 
кандидатима пријављеним на конкурс врати приложену 
документацију по конкурсу. Пријаве треба послати на горе-
наведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и путем телефона: 026/317-
490.

ОШ “ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР”
11420 Смедревска Паланка, Војводе Степе 20

тел. 026/340-721

Дефектолог 
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла дефекто-
лога може бити примљен кандидат који испуњава услове 
предвиђене чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Кандидати морају да имају одговарајуће 
образовање за наставнике основне школе у складу са чла-
ном 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања и Правилником о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи. У складу са чланом 
142 Закона о основама система образовања и васпитања, 

кандидати морају да имају образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова. Кандидат који не поседује ово образовање, 
биће дужан да га стекне у року од једне године, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу. Уз пријаву на конкурс кан-
дидати су дужни да приложе: радну биографију, попуњен 
пријавни формулар са сајта Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, уверење о држављанству РС 
(оригинал или оверену копију, не старије од шест месеци), 
доказ о неосуђиваности за дела из члана 139 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања и 
непостојању дискриминаторног понашања (оригинал или 
оверену копију, не старије од 6 месеци), доказ о знању 
српског језика (обавезно за кандидате који образовање 
нису стекли на српском језику), оверену копију уверења о 
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту 
или потврду високошколске установе да имају образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина у 
току студија или након дипломирања (није обавезно, уко-
лико кандидат исто поседује пожељно је да достави). Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Одлуку о избору кандидата коми-
сија ће донети у року од 8 дана од дана добијања резулта-
та психолошке процене способности за рад са ученицима. 
Пријаве треба слати на адресу: ОШ ,,Херој Иван Мукер“, 
Војводе Степе 20, 11420 Смедеревска Паланка. Ближе 
информације се могу добити код секретара школе, теле-
фон: 026/340-721. 

ОШ „СВЕТИ САВА“
11300 Смедерево, Металуршка бб

тел. 026/663-999

Наставник немачког језика
са 50% радног времена, на одређено време 

ради замене одсутне запослене 

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање које подразумева: 
одговарајуће високо образовање стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије), 
по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005. године или на основним студијама од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10.09.2005. године, у складу са Правилни-
ком о врсти стручне спреме за рад наставника у основној 
школи; 2. поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима; 3. неосуђива-
ност правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију; да није утврђено дискриминаторно понашање, 
у складу са законом; 4. држављанство Републике Србије; 
5. да кандидат зна српски језик и језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености усло-
ва из става 1 тачке 1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве 
на конкурс, а доказ из става1 тачка 2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Испуњеност услова из става 
1 тачка 5) доказује се тако што кандидат који није стекао 
средње, више или високо образовање на српском језику је 
у обавези да достави доказ да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске установе. 
Потребно је да кандидати попуне пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства и одштампаног 
заједно са потребном документацијом о испуњености усло-
ва доставе установи. Документа се достављају у оригина-
лу или овереним фотокопијама. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе и преко телефона: 026/663-999 (секретар) или 
026/663-990 (директор).

Наставник хемије
са 60% радног времена, на одређено време 

ради замене одсутне запослене 

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање које подразумева: 
одговарајуће високо образовање стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије), 

Наука и образовање

Школа је знање,
посао је занат
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Наука и образовање

по пропису који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године или на основним студијама од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10.09.2005. године, у складу са Правилни-
ком о врсти стручне спреме за рад наставника у основној 
школи; 2. поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима; 3. неосуђива-
ност правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију; да није утврђено дискриминаторно понашање, у 
складу са законом; 4. држављанство Републике Србије; 5. 
да зна српски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености услова из става 1 
тачке 1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве на конкурс, а 
доказ из става 1 тачка 2) прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. Испуњеност услова из става 1 тачка 5) доказује 
се тако што кандидат који није стекао средње, више или 
високо образовање на српском језику, у обавези је да дос-
тави доказ да је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе. Потребно 
је да кандидати попуне пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства и одштампаног заједно са 
потребном документацијом о испуњености услова доставе 
установи. Документа се достављају у оригиналу или ове-
реним фотокопијама. Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле и преко телефона: 026/663-999 (секретар) или 026/663-
990 (директор).

ОШ „СВЕТИ САВА“
11320 Велика Плана

Булевар деспота Стефана 40
тел. 026/516-021

Наставник техничког и информатичког 
образовања

на одређено време, ради замене запосленог 
који је на боловању дужем од 60 дана

УСЛОВИ: потребно је да кандидат има држављанство 
Републике Србије, да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад, да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело, прописа-
но чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број: 
88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019 - даље: Закон), да 
има одговарајуће образовање: кандидати за радно место 
наставник треба да испуњавају услове из члана 140 Зако-
на - што значи да треба да поседују одговарајуће високо 
образовање стечено на: студијама другог степена (мастер 
академске, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије, по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године, на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембара 2005. 
године, а изузетно да је стекао одговарајуће високо обра-
зовање на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од три године или вишим образовањем, 
под условом да је тражено образовање стекао на језику на 
коме се остварује тај рад по програму одговарајуће висо-
кошколске установе, да испуњава услов из члана 142 став 
1 и 4 Закона, који предвиђају да наставник из става 1 чла-
на 140 Закона, мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова и сматра се да наставник који је у 
току студија положио испите из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, 
има образовање из става 1 члана 142 Закона, потребно је 
да кандидат испуњава услове у погледу степена и врсте 
образовања, прописане Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, број: 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016 и 2/2017).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати за радно место 
наставника техничког и информатичког образовања, тре-
ба да доставе оригинале или оверене фотокопије следећих 
докумената (обавезно): попуњен пријавни формулар 

објављен на званичној интернет страници Министарства 
просвете и да га заједно са потребном документацијом 
доставе школи у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса; диплому или уверење о стеченом одговарајућем 
образовању; уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци); извод из матичне књиге рођених; доказ о поседо-
вању образовања из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у устано-
ви, 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 способ-
ности за рад са децом и ученицима, врши надлежна служба 
за запошљавање, пре закључења уговора о раду; доказ да 
кандидат није под истрагом. Кандидат који је раније обавио 
психолошку проверу способности за рад са децом и уче-
ницима, може уз пријаву да достави податке о томе када 
је и где провера извршена. Изабрани кандидат је у оба-
вези да лекарско уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима, достави 
пре закључења уговора о раду. Фотокопије докумената 
која нису оверене од надлежног органа неће се узимати у 
обзир. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати. Попуњен пријавни формулар са одговарајућим 
доказима (документацијом), подноси се у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса на горенаведену адресу, са 
назнаком „За конкурс”. Особа за контакт: Сузана Ристић, 
секретар школе, телефон: 026/516-021.

СОМБОР

ОСНОВНА ШКОЛА 
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ 
25250 Оџаци, Васе Пелагића 62

тел. 025/5742-361
факс: 025/5742-965

os.brodzaci@gmail.com
www.brodzaci.weebly.com

Наставник физичког васпитања 
(физичко и здравствено васпитање, 

физичко васпитање, физичко васпитање 
- изабрани спорт)

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове прописане чл. 
139 Закона о основама система образовања и васпитања, 
и то: а) да има одговарајуће образовање, предвиђено 
Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи, радно место настав-
ник физичког васпитања (физичко и здравствено васпи-
тање, физичко васпитање, физичко васпитање - изабрани 
спорт), б) да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; ц) да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; д) да има држављанство Републике Србије; е) 
да зна српски језик, на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидат подноси пријаву у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса на пријавном формулару који 
се преузима са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, уз који се доставља 
потребна документација, односно докази о испуњености 
услова за избор кандидата, и то: доказ о стеченом одгова-
рајућем образовању; доказ да кандидат није осуђиван, не 
старије од 6 месеци; доказ да кандидат има држављанство 
Републике Србије, не старије од 6 месеци; лична биогра-
фија - CV. Сви докази се подносе у оригиналу или овере-
ној фотокопији. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор, у року од 8 дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 
8 дана од пријема резултата психолошке процене способ-
ности за рад са ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избо-
ру кандидата у року од 8 дана од дана обављеног разгово-

ра са кандидатима. Разговор са кандидатима биће обављен 
у просторијама ОШ „Бранко Радичевић“ Оџаци, Васе Пела-
гића 60. Пријаве са доказима о испуњености услова кон-
курса се предају непосредно у секретаријату школе, сваког 
радног дана од 07.00 до 14.00 часова или поштом на горе 
наведену адресу. Пријаве се предају у затвореној коверти, 
са назнаком: „Конкурс за пријем у радни однос на радно 
место наставник физичког васпитања (физичко и здравст-
вено васпитање, физичко васпитање, физичко васпитање 
- изабрани спорт)”.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„БОШКО БУХА“

22320 Инђија, Душана Јерковића 17а
тел. 022/560-614

Сарадник за исхрану - нутрициониста
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана 

УСЛОВИ: У радни однос у може да буде примљено лице које 
испуњава следеће услове и ако: 1) има одговарајуће високо 
образовање на студијама првог степена (основне струковне 
студије или специјалистичке струковне студије), односно 
на основним студијама у трајању од три године или вишим 
образовањем здравствене струке; 2) има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом; 3) није осуђи-
вано правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) стручни испит. Кандидати су дужни да попуне 
формулар за пријаву на конкурс који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Уз одштампани формулар потребно 
је приложити: радну и личну биографију са адресом и кон-
такт телефоном – CV; оверену фотокопију дипломе о стече-
ној стручној спреми; уверење о некажњавању из МУП-а, не 
старије од 6 месеци; оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о положеном сручном испиту; извод из матичне 
књиге рођених. Доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом прибавља се пре 
закључивања уговора о раду. Рок за подношење пријава је 
8 (осам) дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови” НСЗ. Пријаве се подносе на адресу: ПУ „Бошко 
Буха”, Инђија, Душана Јерковића 17а, са назнаком „Прија-
ва на конкурс”. Информације о конкурсу могу се добити у 
предшколској установи и на телефон: 022/560-614, радним 
даном од 07.00 до 14.00 часова. Напомена: изабрани кан-
дидат је дужан пре закључивања уговора о раду да достави 
лекарско уверење о здравственој способности. Непотпуне, 
неуредне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
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ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“
Рума, Главна улица 270

тел. 022/471-863

Андрагошки асистент
УСЛОВИ: најмање средња стручна спрема, положена обу-
ка из Интегралног програма обуке за остваривање про-
грама функционалног основног образовања одраслих; да 
кандидат испуњава услове из члана 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
број 88/2017, 27/2018 - др.закон, 10/19); да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима/
полазницима, да је држављанин Републике Србије; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у члану 139 став 1 тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања; да познаје српски језик и 
језик на коме се изводи образовно-васпитни рад. У поступ-
ку избора андрагошког асистента прибавља се мишљење 
надлежног органа јединице локалне самоуправе.

ОСТАЛО: Потребна документација: кандидат попуњава 
пријавни формулар скинут са званичне странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, и уз 
одштампан, попуњен и потписан формулар доставља 
и своју пријаву по конкурсу, конкурсној комисији шко-
ле и то: диплому о завршеној средњој школи, уверење о 
држављанству (не старије од шест месеци), извод из мати-
чне књиге рођених, уверење/сертификат о савладаној обу-
ци за андрагошког асистента, доказ о неосуђиваности и о 
непостојању дискриминаторног понашања - уверење из 
полицијске станице да лице није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање. Доказ да лице има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са полазницима доказује се уве-
рењем надлежног дома здравља - службе медицине рада, 
пре закључивања уговора о раду - доставља изабрани 
кандидат. Предвиђена је психолошка процена способности 
кандидата за рад са ученицима, у складу са законом. Доку-
ментацију уз пријаву доставити у оригиналу или овереним 
копијама. Неблаговремене, неуредне и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаве са потребном доку-
ментацијом слати препоручено поштом на адресу: Основна 
школа „Иво Лола Рибар“, Рума, Главна 270, или предати 
лично у секретаријату школе, са назнаком: „За конкурс/
андрагошки асистент - конкурсној комисији школе“, радним 
данима од 7 до 13 часова, телефон: 022/471-863.

Педагошки асистент
УСЛОВИ: најмање средња стручна спрема, положен одго-
варајући ниво обуке, најмање уводна обука за педагошког 
асистента прописана Правилником о програму обуке за 
педагошког асистента („Сл. гласник РС“, број 11/2010), да 
кандидат испуњава услове из члана 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 
88/2017, 27/2018-др.закон, 10/19); да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са ученицима; да је 
држављанин Републике Србије; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да познаје српски језик и језик на коме се изво-
ди образовно-васпитни рад и ромски језик - када се ради 
са ученицима и породицама из ромске заједнице, сходно 
члану 141 став 8 и 9 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, када је то неопходно. У поступку избора 
педагошког асистента прибавља се мишљење надлежног 
органа јединице локалне самоуправе.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар ски-
нут са званичне странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, и уз одштампан, попуњен и пот-
писан формулар доставља и своју пријаву по конкурсу 
– конкурсној комисији школе и то: диплому о завршеној 
средњој школи, уверење о држављанству (не старије од 
шест месеци), извод из матичне књиге рођених, уверење/
сертификат о положеном нивоу обуке за педагошког асис-
тента, доказ о знању ромског језика у складу са законом 
(потврду издаје високошколска установа или национални 
савет ромске националне мањине на основу положеног 
стандардизованог теста који израђује министарство), када 
је то неопходно; доказ о неосуђиваности и о непостојању 
дискриминаторног понашања – уверење из полицијске 
станице да лице није осуђивано правноснажном пресудом 

за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. 
Доказ да лице има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима доказује се уверењем надлеж-
ног дома здравља – службе медицине рада пре закљу-
чивања уговора о раду, доставља га изабрани кандидат. 
Предвиђена психолошка процена способности кандидата 
за рад са ученицима у складу са законом. Документацију 
уз пријаву доставити у оригиналу или овереним копијама. 
Неблаговремене, неуредне и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве са потребном документа-
цијом слати препоручено поштом на адресу: Основна шко-
ла „Иво Лола Рибар“, Рума, Главна 270 или предати лично у 
секретаријату школе, са назнаком „За конкурс / педагошки 
асистент - конкурсној комисији школе“, радним данима од 7 
до 13 часова, телефон 022/471-863.

ОШ “МИЛАН ХАЏИЋ”
22313 Војка, Карађорђева 1

тел. 022/2301-014
Педагошки асистент

на одређено време до краја школске 2019/20. 
године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 
да имају средње стручно образовање, односно да поседу-
ју IV степен стручне спреме; да имају завршену обавезну 
уводну обуку за педагошког асистента; да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају 
држављанство Републике Србије. Кандидати уз пријаву 
треба да доставе следећа документа: доказ о стеченој 
стручној спреми (оверена копија сведочанства о завршеној 
средњој школи, сертификат издат од стране Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја о завршеној уводној 
обуци за педагошког асистента); уверење о држављанству 
Републике Србије; извод из матичне књиге рођених. Доказ 
да кандидат није осуђиван за кривична дела и да му није 
утврђено дискриминаторно понашање у смислу члана 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања, прибавља школа по службеној дужности, а лекар-
ско уверење изабрани кандидат доставља пре закључења 
уговора о раду. Докази о испуњавању услова конкурса се 
подносе у оригиналу или овереним фотокопијама. Фотоко-
пије које нису оверене од стране надлежног органа неће 
се узети у разматрање. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. Пријаве са потребном документацијом подно-
се се у затвореној коверти на адресу школе: ОШ “Милан 
Хаџић”, Војка, Карађорђева 1, лично или поштом, са назна-
ком „Конкурс за педагошког асистента”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у обзир.

ОШ „23. ОКТОБАР“
22308 Голубинци, Путиначка 1

тел. 022/381-846
e-mail: sm.skolagolubinci@neobee.net

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове предвиђене 
Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник” РС број 88/2017), и то: да има одговарајуће висо-
ко образовање за наставника основне школе, педагога или 
психолога, на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије), и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-

плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 01.09.2005. годи-
не; да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, односно да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, држављанство Републике Србије, да зна српски 
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад; 
да има најмање осам година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања, да има дозволу за рад наставника и стручног 
сарадника, да има обуку и положен испит за директора 
установе (узеће се у обзир) да није донет подзаконски акт 
о полагању испита за директора, али ће изабрани дирек-
тор бити у обавези да положи овај испит у законском року, 
након што министар просвете донесе одговарајући подза-
конски акт. Поред молбе са прегледом кретања у служби са 
биографским подацима и програмом рада директора шко-
ле, кандидати подносе следећа документа којима доказују 
испуњавање тражених услова: диплому о стеченом одго-
варајућем образовању (оригинал или оверену фотокопију), 
лекарско уверење не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверену фотокопију), уверење да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом (из основног суда и привредног 
суда), не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фото-
копију), уверење о држављанству, не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверена фотокопија), доказ о знању језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на том језику 
(оригинал или оверен акопија), доказ о положеном струч-
ном испиту или о положеној лиценци за наставника или 
стручног сарадника (оригинал или оверену фотокопију), 
потврду о радном стажу у установи на пословима образо-
вања и васпитања након стеченог одговарајућег образо-
вања, са подацима о пословима и радним задацима које је 
обављао (оригинал или оверена фотокопија). Уколико се 
на конкурс пријави лице које је претходно обављало дуж-
ност директора установе, дужно је да достави резултате 
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. Сва потребна обавештења 
могу се добити од секретара школе, на телефон: 022/381-
846. Пријаве са потребном документацијом о испуњености 
услова достављају се поштом или лично на адресу школе, 
са назнаком: „Конкурс за директора школе”.

Посао се не чека, посао се тражи



СУБОТИЦА

ОИСШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“
24000 Суботица, Ивана Горана Ковачића 14

Секретар 
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана 

УСЛОВИ: поред услова прописаних чл. 139 и 132 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/2017, 27/18 и 10/19), кандидат за горе наведе-
но радно место треба да има: одговарајуће високо обра-
зовање, звање дипломирани правник - мастер или дипло-
мирани правник који је стекао образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, према 
члану 132. ст. 2. и 140. став 1. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/18 и 10/19). Поред одговарајућег високог образовања, 
кандидат треба да испуњава следеће услове: да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, држављанство Републике Србије, доказ да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да зна српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да прило-
жи: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању, уверење о држављанству Републике Србије или 
оверену фотокопију, извод из матичне књиге рођених или 
оверену фотокопију, доказ да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; лекар-
ско уверење о поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима тражиће се 
накнадно за кадидата који буде био изабран. Уз пријаву на 
конкурс кандидат треба да достави своју професионалну 
биографију. Психолошку процену способности кандидата 
за рад са децом и ученицима извршиће Национална служба 
за запошљавање применом стандардизованих поступака. 
Пре закључења уговора о раду кандидат треба да прибави 
уверење да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима. Избор се врши у складу 
са Законом о основама система образовања и васпитања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. У складу са чланом 155. став 1. и 2. у вези са 
чланом 154. став 2. Закона о основама система образовања 
и васпитања, кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства, а потреб-
ну документацију заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају установи. Кандидати који уђу у ужи 
избор биће позвани на разговор. Пријаве на конкурс сла-
ти на адресу школе: ОИСШ „Жарко Зрењанин“ Суботица, 
Ивана Горана Ковачића 14, Суботица. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У 

СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Наставник у звање ванредног професора 
за ужу научну област Маркетинг и 

трговина
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор економских 
наука, са докторском дисертацијом из уже научне области 
Маркетинг и трговина. Поред наведених услова, кандидати 
треба да испуне и друге услове прописане одредбама Зако-
на о високом образовању („Сл. гласник РС” 88/17), Статута 
Универзитета у Новом Саду бр. 01-198/1 од 8. марта 2018. 
године, Статута Економског факултета у Суботици бр. 01- 
1812 од 31. маја 2018. године, Правилника о ближим мими-

малним условима за избор у звања наставника на Универ-
зитету у Новом Саду од 3. марта 2016. године (измене и 
допуне од 8. септембра 2016. године, 22. септембра 2016. 
године, 1. децембра 2016. године, 8. марта 2018. године и 
9. октобра 2018. године) и Правилника о избору наставника 
и сарадника Економског факултета у Суботици бр. 01-3503 
од 15. новембра 2018. године.

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: образац - подаци о кан-
дидату пријављеном на конкурс за избор у звање настав-
ника Универзитета (2. одељак реферата о пријављеним 
кандидатима) у штампаној форми и у електронској форми 
на CD-у (Образац и Упутство су доступни на сајту Универ-
зитета у Новом Саду www.uns.ac.rs), биографију, фотоко-
пију личне карте (у случају чиповане личне карте потреб-
но је доставити очитану личну карту), оверене фотокопије 
диплома, списак радова и саме радове, потврду о томе 
да лице није правоснажном пресудом осуђено за кривич-
но дело против полне слободе, фалсификовања исправе 
које издаје високошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској установи, као и све 
остале доказе који упућују на испуњеност услова предвиђе-
них Законом, Статутом Универзитета, Статутом Факултета 
и Правилницима Универзитета и Факултета. Пријаве кан-
дидата са прилозима подносе се Економском факултету у 
Суботици, Сегедински пут 9-11, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремено дос-
тављене пријаве неће бити разматране. Факултет неће 
враћати примљену конкурсну документацију кандидатима.

ШАБАЦ

ОШ „МИЋА СТАНОЈЛОВИЋ“
15220 Коцељева, Доситејева 3

тел. 015/556-390

Педагошки асистент 
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште услове у 
складу са чланом 139. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/17, 27/18-3 и 
27/18-22-др.закон) и то да: 1. имају одговарајуће образо-
вање, 2. психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. нису осуђивани правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. држављанство Републике Србије; 5. да знају 
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Докази о испуњености услова из тачака 1), 3), 4) и 
5) достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености услова 
из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Поред општих услова кандидати треба да испуњавају и 
посебне услове у складу са Правилником о програму обуке 
за педагошког асистента („Сл. гласник РС” број 11/2010) 
и то: 1. IV степен стручне спреме; 2. обука за педагошког 
асистента - завршен прописани програм обуке за рад са 
децом и ученицима; 3. пожељно познавање ромског језика.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преузима са интер-
нет странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, кандидати достављају потребну документацију 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на сле-
дећу адресу: Основна школа „Мића Станојловић” Коцеље-
ва, Доситејева 3, 15220 Коцељева, са назнаком „За кон-
курс”. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 
пријавни формулар са сајта Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја; биографију са адресом и контакт 
телефоном; оверену фотокопију дипломе о завршеном 
одговарајућем образовању; очитану личну карту; извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држављанству; уве-
рење о неосуђиваности; сертификат издат од Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја о завршеном 
прописаном програму обуке за рад са децом и ученицима. 
Лекарско уверење кандидат подноси пре закључења уго-
вора о раду. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
на број телефона: 015/556-390.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ ”НИКОЛА ТЕСЛА”

15359 Дубље, Ђенерала Драже Михајловића 8
тел. 015/440-005

Оглас објављен у публикацији „Послови“ број 837-838, од 

10.07.2019. године, поништава се за радно место наставни-
ка ликовне културе, са 30% радног времена, на одређено 
време, ради замене одсутне запослене преко 60 дана, ради 
замене запослене на породиљском одсуству и одсуству 
ради неге детета.

УЖИЦЕ                                                                  

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈЕЗДИМИР ТРИПКОВИЋ“

31236 Дивљака, Латвица

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
да поседује одговарајућу врсту и степен стручне спре-
ме у складу са чл. 140 и 141 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/2017, 
27/2018 и др. закони и 10/2019) и чланом 6 Правилни-
ка о степену и врсти обрсзовња наставника и стручних 
сарадника у основној школи (“ Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник” бр. 11/2012, 15/2013,2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017 и 3/2017); да у складу са чланом 142 Закона има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи 
у складу са Европским системом преноса бодова; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела наведена у члану 139 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања; да 
има држављанство Републике Србије; да зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад (оба-
везно достављају само они који образовање нису стекли 
на српском језику, а доказује се потврдом високошколске 
установе да је кандидат положио испит из српског језика). 
Уз одштампан образац пријавног формулара, кандидати 
достављају: доказ о испуњености услова у погледу стручне 
спреме (оригинал или оверена фотокопија дипломе), доказ 
да кандидат има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матич-
не књиге рођених, уверење или потврду да није осуђиван 
(не старије од 6 месеци), доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и уче-
ницима (не старије од 6 месеци), личну биографију. Обра-
зац пријавног формулара кандидати преузимају са сајта 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја на 
адреси: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/ 
FORMULAR- ZA KONKURISANjE.doc. Сви докази се подносе у 
оригиналу или овереној фотокопији. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити узете у разматрање. Кандидати 
који буду изабрани у ужи избор, у року од осам дана по 
истеку конкурса упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима, који врши Национална 
служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кан-
дидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у 
року од осам дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и ученицима. Кон-
курсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе 
и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. Разговор са 
кандидатима биће обављен у просторијама ОШ „Јездимир 
Трипковић“, Латвица. Пријаве са доказима о испуњености 
услова се предају непосредно у секретаријату школе, сва-
ког радног дана од 8.00 до 14.00 часова или поштом на 
адресу: ОШ „Јездимир Трипковић“, Латвица бб, 31236 
Дивљака. Пријаве се предају у затвореној коверти, са наз-
наком: „За конкурс за пријем у радни однос на радно место 
наставника математике“. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. 

Помоћни радник
радник на одржавању хигијене - чистачица

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да 
има завршену одновну школу, први степен образовања - 
НК, да испуњава опште услове за заснивање радног односа 
утврђене Законом о раду (“Сл. гласник РС” број: 24/2005, 
61/2005, 54/2009. 32/2013, 75/2014 и 13/2017- одлука УС), 
да испуњава услове из члана 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Сл. гласник РС“, број 88/17, 
27/2018 и др. закони и 10/2019) и посебне услове Пра-
вилника о организацији и  систематизацији послова у ОШ 
„Јездимир Трипковић”, Латвица, број 167 од 23.03.2018. 
године; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела наведена у члану 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
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и васпитања, да има држављанство Републике Србије, да 
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Уз одштампан попуњен пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја на адреси : http://www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08/ FORMULAR- ZA KONKURISANjE.
doc, на конкурс доставити: оригинал или оверену фотоко-
пију доказа о школској спреми, уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рође-
них, уверење да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела наведена у члану 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (не старије од 6 месеци); доказ о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима (не старије од 6 месеци), личну биографију. 
У току трајања поступка одлучивања о избору, кандида-
ти који уђу у ужи избор упућују се на проверу психолош-
ких способности за рад са децом и ученицима, коју врши 
Национална служба за послове запошљавања, применом 
стандардизованих поступака, а у складу са чланом 154 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 и др. закони и 10/2019), 
о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Кон-
курсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе 
и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана 
од дана обављеног разовора са кандидатима. Разговор са 
кандидатима биће обављен у просторијама ОШ „Језди-
мир Трипковић“, Латвица. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији “Послови”. Пријаве са докази-
ма о испуњености услова се предају непосредно у секрета-
ријату школе, сваког радног дана од 8.00 до 14.00 часова 
или поштом на адресу: ОШ „Јездимир Трипковић“, Латвица 
бб, 31236 Дивљака. Пријаве се предају у затвореној ковер-
ти, са назнаком „За конкурс за пријем у радни однос на рад-
но место помоћног радника“.

ВАЉЕВО

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “УБ”
14210 Уб, Милоша Селаковића 20

тел. 014/411-602

Медицинска сестра - васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање - медицинска сестра - васпи-
тач; да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван пра-
воснажном 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 малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање и 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да за 
њега није утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад.

Сарадник - медицинска сестра 
за превентивну здравствену заштиту и негу

УСЛОВИ: средње образовање здравствене струке, у 
трајању од четири године (општи смер или педијатријска 
сестра); да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
и давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да за 
њега није утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад.

Сарадник за исхрану - нутрициониста
са 50% радног времена

УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена 
(основне струковне студије, или специјалистичке струковне 
студије), односно на студијама у трајању од три године, 
или вишим образовањем здравствене науке. да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за 

кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање и 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 
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

Сервирка
УСЛОВИ: средње образовање; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривична дела примање и давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и да за њега није утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

Помоћни радник
УСЛОВИ: основно образовање; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривична дела примање и давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и да за њега није утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

Спремачица
УСЛОВИ: основно образовање; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривична дела примање и давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и да за њега није утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматраће се пријава која 
садржи: попуњен формулар за пријаву на конкурс (који 
се може преузети на сајту Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, или у вртићу), кратку радну биогра-
фију (са обавезно назначеним важећим бројем телефона), 
оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми; извод 
из матичне књиге рођених (нови образац, оригинал или 
оверена копија); оригинал или оверену копију уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије од шест месе-
ци); доказ о неосуђиваности - уверење (не старије од шест 
месеци), очитану личну карту. Лекарско уверење доставља 
се пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Пријаву са комплет-
ном документацијом доставити лично или поштом на горе 
наведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Лице задужено 
за давање обавештења о јавном конкурсу: Драгана Атлић, 
секретар, тел. 014/411-602, од 08.00 до 12.00 часова.

ВРАЊЕ

ОШ “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
17500 Врање, Јужноморавска 9
тел. 017/421-602, 017/422-245
e-mail: zmajvranje@gmail.com

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2020.

УСЛОВИ: Потребно је да кандидат има: IV степен стру-
чне спреме, завршену обуку за педагошког асистента, 
држављанство Републике Србије, психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
утврђено чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
88/2017, 27/2018 и 10/2019, даље Закон), да зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријаву (пријавни формулар) потребно је доставити: 1. 
краћу биографију, 2. оригинал или оверену копију дипло-
ме, односно уверење којим се доказује одговарајуће обра-
зовање; 3. оригинал уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци); 4. доказ да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 5. одговарајући доказ којим се доказује знање 
српског језика, сходно члану 141 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Пријаве (пријавни формулар) 
са потребним доказима о испуњености услова за пријем, 
односно заснивање радног односа, слати у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса на адресу: Основна школа 
„Јован Јовановић Змај“ у Врању, Јужноморавска 9, 17500 
Врање, са назнаком: “За конкурс” или лично доставити 
управи школе. Пријаве које не испуњавају услове конкурса 
у погледу прописаног степена и врсте образовања, односно 
одговарајућег образовања, прописаног занимања (струч-
ног назива), пријаве које буду непотпуне (не садрже све 
захтевне доказе о испуњеносати услова конкурса) и небла-
говремене, неће су узети у разматрање приликом одлу-
чивања у поступку пријема у радни однос. Информације 
поводом конкурса могу се добити на телефон: 017/421-602, 
Марина Пешић Стошић, секретар школе.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„НАШЕ ДЕТЕ“

17500 Врање, Цара Душана 22

Педагошки асистент
на одређено време до краја радне 2019/2020. 

године 

УСЛОВИ: Заинтересовани кандидати морају да испуњавају 
следеће услове за заснивање радног односа: 1) одгова-
рајуће образовање: завршено средње образовање и про-
грам обуке за педагошког асистента; 2) да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом; 3) да 
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита или давење мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство 
Републике Србије; 5) да знају језик на коме се остварује 
васпитно-образовни рад. Кандидати уз пријаву на конкурс 
достављају: доказ о стручној спреми (оверена фотоко-
пија дипломе), уверење о завршеној обуци за педагошке 
асистенте, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, извод из казнене евиденције МУП-а. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају установи. Доказ о здравстве-
ној способности доставља изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Заинтересовани кандидати могу 
пријаве доставити у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса, на адресу: Предшколска установа „Наше дете“, 
17500 Врање, Цара Душана 22.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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ЗАЈЕЧАР

ОСНОВНА ШКОЛА
„9. СРПСКА БРИГАДА”

19370 Бољевац, Кнеза Милоша 11

Наставник српског језика
на одређено време ради замене в.д. 

директора до истека мандата

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме за наведено занимање, 
према Правилнику о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Службени глас-
ник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016 и 2/2017), а у складу са члановима 139 и 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. број 88/2017, 27/2018 и др. 
закони и 10/2019).

ОСТАЛО: Кандидат уз молбу прилаже: попуњен формулар 
који се налази на званичном сајту Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе 
или уверења о стеченом одговарајућем образовању (члан 
3 став 1 тачка 1 подтачка а) Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи); уверење о држављанству (оригинал или оверену 
фотокопију), не старије од 6 месеци, извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверену фотокопију) не старији 
од 6 месеци, уверење надлежне полицијске управе о нео-
суђиваности правноснажном 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 кривично 
дело примања мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дело против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; доказ да је кандидат поло-
жио испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе (оригинал или оверена фотоко-
пија), уколико је образовање стекао на страном језику. Уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом (лекарско уверење) изабрани кандидат дос-
тавља пре закључења уговора о раду. Пријаве доставити 
на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве се неће узимати у обзир. 
Рок за подношење молбе је 8 дана од дана објављивања 
конкурса.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
19206 Велики Извор, Изворски пут бб

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора установе може да буде изабра-
но лице које испуњава услове прописане члановима 122, 
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 
10/2019), као и Правилником о ближим условима за избор 
директора установа образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, број 108/2015 од 24/12/2015) и то: које има 
одговарајуће образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона, за 
наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога и 
психолога (високо образовање стечено на студијама дру-
гог степена - мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије, и то: (1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, уз завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета, као и високо образовање стечено 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; које има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; које 
није осуђивано правноснажном пресудом за 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 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и за које није утврђено дискриминатор-

но понашање, у смислу члана 139 став 1 тачка 3 Закона; 
које није правноснажно осуђено за привредни преступ у 
вршењу раније дужности, у складу са Законом и подзакон-
ским актима; које има држављанство Републике Србије; 
које зна српски језик, на коме се остварује образовно-вас-
питни рад; које има дозволу за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника (стручни испит или лиценца); које има 
обуку и положен испит за директора (лиценца за дирек-
тора); које има одговарајуће радно искуство на пословима 
образовања и васпитања, и то најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат за директора 
установе подноси доказе о испуњености услова за избор 
директора у складу са Законом и подзаконским актима, и 
то: доказ о стеченом одговарајућем образовању из чла-
на 140 ст. 1 и 2 Закона, за наставника те врсте школе и 
подручја рада, за педагога и психолога (оверена фотоко-
пија дипломе); доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности (лекарско уверење - не старије од шест 
месеци); доказ да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона и за 
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (потврда, уверење или други документ издат од 
стране МУП-а РС, не старији од 30 дана); доказ да канидат 
није правноснажно осуђен за привредни преступ (уверење 
привредног суда, не старије од 30 дана); доказ да канди-
дат има држављанство Републике Србије (уверење, не ста-
рије од шест месеци); доказ о познавању српског језика, 
као језика на коме се остварује образовно-васпитни рад 
- доставља само кандидат који није стекао образовање 
на српском језику (потврда, уверење или други документ 
којим се доказује да је испит из српског језика положен по 
програму одговарајуће високошколске установе); доказ о 
поседовању дозволе за рад наставника, васпитача и струч-
ног сарадника (оверена фотокопија потврде, уверења 
или другог документа о положеном стручном испиту или 
испиту за лиценцу); доказ о обуци и положеном испиту за 
директора (уколико кандидат то поседује, а у супротном 
изабрани директор који нема положен испит за директора, 
дужан је да га положи у року до две године од дана сту-
пања на дужност, због чега се пријава таквог кандидата без 
овог доказа неће сматрати непотпуном); доказ о радном 
искуству на пословима образовања и васпитања (потврда 
или уверење - посебно из сваке установе, односно за сваки 
период, уколико је кандидат био запослен у више установа 
на одговарајућим пословима). Осим наведеног, кандидати 
достављају и остала документа од значаја за одлучивање, 
и то: доказ о резултатима стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (извештај просветног саветника, уколи-
ко га кандидат поседује); резултате стручно-педагошког 
надзора у раду установе и оцену спољашњег вредновања 
установе (дужан је да достави кандидат који је претходно 
обављао дужност директора установе); доказ да против 
кандидата није покренут кривични поступак за кривична 
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона (уверења осно-
вног и вишег суда, не старија од 30 дана); извод из матичне 
књиге рођених (на обрасцу са трајном важношћу, фото-
копија или оригинал); краћа радна биографија и предлог 
програма рада школе за време мандата. По завршетку кон-
курса примљена документација се не враћа кандидатима, 
већ се доставља министру ради доношења одлуке о избо-
ру директора. Благовременом пријавом сматра се пријава 
која је поднета у року утврђеном у конкурсу, као и пријава 
која је предата препорученом поштом, у ком случају се као 
дан пријема рачуна дан када је пошта примила пошиљку, а 
када последњи дан за подношење пријаве пада у недељу 
или дане државног празника, рок за пријаву помера се 
за следећи радни дан, док се потпуном пријавом сматра 
пријава која у прилогу садржи документа којима кандидат 
доказује да испуњава услове за избор директора, у скла-
ду са Законом и подзаконским актима. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријава се 
може поднети у просторијама школе или предати препо-
рученом поштом на адресу: ОШ „Вук Караџић”, Изворски 
пут бб, 19206 Велики Извор, са назнаком “За комисију за 
избор директора”. Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Информације о конкурсу могу 
се добити телефоном на број: 019/467-115.

ЗРЕЊАНИН

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“
23000 Зрењанин, Трг слободе 7

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана 

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице које 
је: 1. стекло IV степен стручне спреме, односно четврти 
ниво квалификације економске струке или пољопривредне 
струке - ратарски техничар, уз 10 година радног искуства 
на финансијско-рачуноводственим пословима; 2. поседу-
је знање рада на рачунару; 3. има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 4. 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 5. има држављанство Републи-
ке Србије; 6. зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Приликом пријављивања на кон-
курс кандидат је дужан да достави: 1. попуњен пријавни 
формулар који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 2. 
оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој врсти 
и степену стручне спреме траженој конкурсом; 3. ориги-
нал или оверену фотокопију уверења из казнене евиден-
ције Министарства унутрашњих послова; 4. оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије; 5. оверену фотокопију дипломе или уверења о 
завршеној средњој, вишој или високој стручној спреми на 
српском језику или оверену фотокопију потврде којом се 
доказује да је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе - за доказ о знању 
српског језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад; 6. оригинал или оверену фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених. Испуњеност услова у погледу знања 
рада на рачунару утврдиће се приликом обављања разго-
вора практичним радом на рачунару, а задатке које кан-
дидати треба да испуне комисија ће утврдити јединствено 
за све кандидате пре почетка обављања разговора. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Пријавни формулар, биографију са пода-
цима (име, презиме, адреса, контакт телефон) и важећим, 
односно овереним фотокопијама докумената тражених у 
конкурсу, а којима се доказује испуњеност услова за пријем 
у радни однос на оглашено радно место, кандидати дос-
тављају на адресу: Музичка школа „Јосиф Маринковић” 
Зрењанин, Трг слободе 7, 23000 Зрењанин, путем поште, 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови“ Националне службе за запошљавање. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве ће бити одбачене. 

      

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом

Наука и образовање
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Највећа понуда слободних 
послова на једном месту



У Севернобанатском округу у току 
је реализација јавних радова за особе са 
инвалидитетом, по јавном позиву На-
ционалне службе за запошљавање, на 
којима су ангажована 52 лица са еви-
денције незапослених на привременим и 
повременим пословима, кроз укупно 18 
пројеката.

Јавни радови се спроводе и ангажо-
вањем осталих лица на територији овог 
округа, и то обављањем активности из 
области одржавања и заштите животне 
средине и природе. Једини пројекат из 
домена социјално-хуманитарних услуга 
реализује кикиндски Геронтолошки цен-
тар, кроз пројекат „Помоћ у кући - Мој 
мајстор“. Десет лица је ангажовано из 
општине Чока, која припада категорији 
неразвијених општина. Месне заједнице 
Чока и Јазово спровођењем јавног рада 
уређују паркове, пешачке зоне, гробља, 
дивље депоније и на овај начин подижу 
квалитет живота у заједници.

На основу потписаних споразума о 
сарадњи између Националне службе за 
запошљавање, Општине Чока и Града 
Кикинда, суфинансирањем пројеката у 
Чоки је ангажовано 10 лица, а у Кикинди 
25 особа са инвалидитетом. Месне зајед-
нице са територије општине Чока, Падеј 
и Санад, ангажовањем по 5 лица труде 
се да уреде зелене површине у својим 
местима и на тај начин дају допринос 
уређењу и очувању локалних заједница.

У Кикинди је 25 особа са инвалиди-
тетом добило прилику да се на овај на-
чин интегрише у свет рада, а новчана 
примања од 22.000 динара од великог су 
значаја за сваког учесника у пројекту. У 
Народној библиотеци „Јован Поповић“ у 

Кикинди 3 незапослене особе са инвали-
дитетом ангажване су на уређењу биб-
лиотеке, изради базе података, од тога 
једно лице у Кикинди, а по једно лице у 
огранцима у Башаиду и Мокрину.

Месне заједнице Мокрин, Руско 
Село и Нови Козарци у периоду од че-
тири месеца, колико се спроводи јавни 
рад, улепшале су своје животне среди-
не. Ангажована лица уређују јавне и зе-
лене површине, саде и одржавају цвеће, 
орезују крошње дрвећа, уклањају шибље 
и растиње. Савез потомака и ратника РС 
је учествовањем у јавном раду израдио 
базу података и уредио постојеће подат-
ке.

Удружење „Шаран“ из Кикинде је ан-
гажовало лица на одржавању и зашти-
ти животне средине у „Риболовачком 
царству“, а Организација слепих и сла-
бовидих „Северни Банат“ уређује звучну 
библиотеку за слепе суграђане.

Кроз техничку подршку, Општина 
Кањижа је и ове, као и претходних годи-
на, ангажовала 25 лица у циљу одржа-
вања и заштите животне средине и ство-
рила могућност за радно ангажовање 
својих суграђана.

Покрајински Секретаријат за прив-
реду и развој је расписивањем јавног 
позива омогућио удружењима да кроз 
пројекте реализују јавне радове у својим 
срединама, и на тај начин радно ан-
гажују 10 лица.

„За бољи Нови Кнежевац“ назив је 
јавног рада који је реализован у циљу 
чишћења и одржавања запуштених и 
занемарених делова ове општине. Удру-
жење „Дуга“ из Аде реализовало је проје-
кат укључивања 4 лица на пословима 
чишћења паркова, фарбања дечјег игра-
лишта. Удружење војвођанских мађар-
ских пољопривредника, као и удружење 
„За развој Орома“, спроводе пројекте јав-
них радова на одржавању зелених повр-
шина и заштити животне средине, док је 
риболовцима из удружења „Лагуна“ из 
Банатског Великог Села, ангажовањем 
лица на заштити животне средине овог 
риболовачког царства, од великог зна-
чаја било одобравање поднетог пројекта. 
Значај развоја еколошке свести у Кањи-
жи препознало је удружење „Зелени 
свет“ и ангажовало једно лице на реци-
клажи текстила.

Реализацијом јавних радова даје се 
допринос стварању услова за здравију, 
лепшу и безбеднију средину и квали-
тетнији и сигурнији живот у локалним 
заједницама.

Јавни радови у Севернобанатском округу

ПОСАО ЗА ОСОБЕ СА 
ИНВАЛИДИТЕТОМ
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Весна Данић

Реализацијом јавних радова даје се допринос стварању услова за здравију, лепшу 
и безбеднију средину и квалитетнији и сигурнији живот у локалним заједницама
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На подручју филијала Косовска Митровица и Приштина, 
НСЗ током септембра 2019. године почиње реализацију пет 
обука за незапослена лица, у складу са потребама тржишта 
рада. Кроз ове обуке планирано је укључивање 25 незапосле-
них лица.

Обуке за тржиште рада су бесплатне, а за полазнике су 
обезбеђени уџбеници, потребна наставна средства и опрема за 
теоријски и практични део обуке, као и неопходна заштита на 
раду. Полазници за време обуке имају право на трошкове пре-
воза и осигурање за случај повреде на раду и професионалног 
обољења.

Селекцију кандидата који испуњавају услове за укључи-
вање у обуку врши Национална служба за запошљавање.

У Филијали Косовска Митровица током септембра биће ор-
ганизоване три обуке за тржиште рада:

•  обука за козметичара – за 5 незапослених лица са завр-
шеним најмање IV степеном стручне спреме, без обзира на 
занимање;
•  обука за мушко-женског фризера – за 5 незапослених 
лица са завршеним најмање III степеном стручне спреме, 
без обзира на занимање;
•  обука за кувара – за 5 незапослених лица са завршеном 
најмање основном школом, без обзира на занимање.

На подручју Филијале Приштина НСЗ биће организоване 
две обуке на две локације:

•  обука за конобаре, у Грачаници – за 5 незапослених лица 
са завршеним најмање III степеном стручне спреме, без 
обзира на занимање и
•  обука за књиговођу, на локацији Штрпце – за 5 незапос-
лених лица са завршеним најмање IV степеном стручне 
спреме, без обзира на занимање.

Позивају се сва заинтересована незапослена лица да се ин-
формишу и пријаве код надлежног саветника.

КОРАК БЛИЖЕ ПОСЛУ

Александар Стикић

Обуке за тржиште рада

     ОБУКЕ У КРАГУЈЕВЦУ
   У Филијали Крагујевац НСЗ ће се током септембра организо-
вати следеће обуке за тржиште рада:
• обука за пекаре – за 5 незапослених лица од I до IV степена 
стручне спреме, без обзира на занимање;
• обука за кројење и шивење – за 15 незапослених лица од I до 
VI степена стручне спреме, без обзира на занимање;
• обука за књиговође – за 7 незапослених лица од IV до VII сте-
пена стручне спреме;
• обука за геронтодомаћице – за 10 незапослених лица од I до 
IV степена стручне спреме, без обзира на занимање;
• обука за маникира-педикира – за 7 незапослених лица од III 
до VII степена стручне спреме, без обзира на занимање.

Обуке су бесплатне, а за полазнике су обезбеђени уџбеници, наставна средства и 
опрема за теоријски и практични део обуке, као и неопходна заштита на раду

Јелена Зорнић
Наташа Миленковић

НАСТАВАК ДОБРЕ САРАДЊЕ
НСЗ и Општина Пријепоље

Општина Пријепоље се и ове године укључила у креирање и финансирање Локалног акционог плана запошљавања (ЛАПЗ). 
Према усвојеном плану и у складу са удруженим средствима Општине Пријепоље и НСЗ, почела је реализација мера активне 
политике запошљавања на територији ове општине.

Реализацијом Локалног акционог плана запошљавања, Општина Пријепоље се показала веома одговорном по питању до-
приноса новом запошљавању, поготову теже запошљивих лица: младих до 30 година, старијих од 50 година, технолошких виш-
кова, неквалификованих и нискоквалификованих лица.

По Споразуму и Анексу Споразума о уређењу међусобних права и обавеза за реализацију програма или мера АПЗ између 
НСЗ Филијале Пријепоље и Општине Пријепоље за 2019. годину (суфинансирање), издвојено је укупно 17,5 милиона динара 
(учешће НСЗ 60%, а Општине Пријепоље 40%).

Кроз програме јавних радова ангажовано је 35 лица по 5 закључених уговора (5,2 милиона динара). Уз субвенције послода-
вцима за запошљавање лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима ангажовано је 14 лица по 11 
закључених уговора, укупне вредности 3,5 милиона динара, а донета је одлука о додели субвенција за самозапошљавање за 34 
лица (6,9 милиона динара). Током септембра се очекује закључење уговора по донетим одлукама
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Свечана додела уговора за самозапошљавање у Краљеву

Град Краљево и Национална служба 
за запошљавање - Филијала Краљево ор-
ганизовали су 23. августа свечану доделу 
уговора корисницима субвенције за само-
запошљавање. Свечаности је присуствова-
ло 88 корисника субвенције са територије 
града Краљева, који су у току ове године 
покренули сопствени бизнис уз финансијс-
ку и стручну подршку Националне службе 
и Града. Догађају су присуствовали и пред-
ставници Регионалне привредне коморе 
Моравичког и Рашког управног округа, Уд-
ружења пословних жена Краљева „Илинка 
Илић“ и Регионалне развојне агенције Мо-
равичког и Рашког округа. 

Уговоре су свечано уручили дирек-
торка краљевачке филијале Националне 
службе за запошљавање Снежана Пре-
лић и заменик градоначелника Краљева 
Вукман Ракочевић. 

„У буџету за 2019. годину Град Краље-
во је предвидео 10 милиона динара за ак-
тивне мере запошљавања. Национална 
служба за запошљавање, односно буџет 
Републике Србије, опредељује око 6 мили-
она динара за три мере - стручна пракса, 
субвенције за самозапошљавање и про-
грам јавних радова. Град Краљево у овом 
пројекту учествује са нешто више од 6 ми-
лиона динара са заједничких 6 милиона 
филијале Националне службе у Краљеву. 
Преосталих око 3,8 милиона динара Град је 
определио за програм стручне праксе који 
спроводи уз техничку подршку НСЗ“, рекао 
је Ракочевић, захваливши партнерима на 
сарадњи и честитајући потписницима уго-
вора, уз жељу да им посао буде дугорочан. 

Према речима директорке краљевачке 
филијале НСЗ Снежане Прелић, укупна из-
двојена средства износе 17 милиона дина-
ра, од чега Град учествује са 2 милиона за 
подстицај предузетништву. Како је навела, 

тек 48 одсто од укупног броја поднетих за-
хтева је добило средства. 

„Влада веома велико интересовање за 
покретање самосталног посла на терито-
рији Краљева, па се надамо да ће и Град 
и институције које су данас са нама, уз 
стручну подршку, подстаћи покретање, 
развој и опстанак предузетништва. Нај-
заступљеније делатности су: производња, 
интелектуалне и здравствене услуге, 
производно и услужно занатство и дру-
ге. Велики проценат жена се определио 
да покрене сопствени бизнис, велики број 
младих, тако да је заступљено омладинско, 
женско, али и породично предузетништво. 
Акценат Националне службе за запошља-
вање, у сарадњи са осталим институцијама 
које подстичу предузетништво, уз програм 
менторинга, јесте помоћи предузетницима 
да у првој години пословања савладају све 
препреке и потешкоће, да им се укаже на 
могућности које постоје у привреди града 
Краљева и на тај начин помогне опстанку и 
развоју предузетништва“, рекла је Снежана 
Прелић. 

Директор Регионалне привредне комо-
ре Моравичког и Рашког управног округа 
Звонко Туфегџић је истакао значај под-
стицања развоја предузетништва и даљег 
препознавања иницијатива младих људи 
да крену у сопствени бизнис. 

„Мали број људи има могућност и 
жељу да отвори фирму. Надам се да ће у 
наредним годинама и локална самоуправа 
и Влада Републике Србије, преко Нацио-
налне службе за запошљавање, изнаћи 
могућност да сви они који желе сами себи 
да обезбеде зараду и створе услове да се и 
други запошљавају, добију средства. Комо-
ра ће се трудити и пружити могућност сви-
ма који су кренули у бизнис да наше услуге 
бесплатно користе годину дана - контак-

те, могућнос сарадње, прављења уговора, 
секторско праћење, као и даље субвенције 
у грађењу бизниса. Надам се да ће се на 
овај начин подстаћи развој привреде града 
Краљева“, поручио је Туфегџић. 

Председница Удружења пословних 
жена „Илинка Илић“ Божана Пантовић је 
истакла да су институције веома заинте-
ресоване за овакав начин упошљавања. 
„Удружење се придружује иницијативи и 
труди се да оснаживањем жена омогући 
да оне дођу до идеје да нађу свој бизнис, 
остваре себе. Удружење помаже женама 
да упосле себе и друге раднике како би се 
створили услови за што бољи живот у гра-
ду“, рекла је Божана Пантовић, понудивши 
помоћ удружења у едукацији, оснаживању 
жена и одрживости бизниса.

РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Наташа Мирјанић

„Влада веома велико интересовање за покретање самосталног посла 
на територији Краљева. Најзаступљеније делатности су: производња, 

интелектуалне и здравствене услуге, производно и услужно занатство и 
друге“, истакла је директорка краљевачке филијале Националне службе за 

запошљавање Снежана Прелић

ОДРЖАН САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА У БОГАТИЋУ
На Сајму запошљавања у Богатићу, одржаном у организацији Филијале Ша-

бац НСЗ уз подршку локалне самоуправе, око 25 послодаваца понудило је више од 
60 радних места у различитим подручјима рада, а међу њима највише: HealthCare 
Europe, ДПС „Клас“, Пекара „Ристић“, вртић „Пчелица паметница“, Ђенерали осигу-
рање и многи други.

Незапослени су имали прилику да остваре директан контакт са послодавцима, 
да се представе и пријаве за слободна радна места, а подршку у тражењу посла има-
ли су на штанду НСЗ. Директор Филијале Шабац НСЗ Радивоје Мићић поздравио је 
присутне госте и пожелео незапосленима успех у тражењу запослења, а послодавци-
ма што бољи избор.

Владимир Раковић
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У Сврљигу додељене oдлуке корисницима програма самозапошљавања

Велики број нових предузетника одлучио се за производњу конфекције, али 
постоји интересовање и за друге делатности

РЕАЛИЗАЦИЈА ПОСЛОВНИХ 
ИДЕЈА УЗ СУБВЕНЦИЈЕ

У сали Скупштине општине Сврљиг додељене су oдлуке 
корисницима програма самозапошљавања, којима су суб-
венције одобрене по основу споразума о суфинансирању пот-
писаног између Националне службе за запошљавање - Фи-
лијале Ниш и Општине Сврљиг. За ове намене је издвојено 4,2 
милиона динара заједничких средстава, при чему је Општи-
на Сврљиг учествовала са 1.688.000, а Национална служба за 
запошљавање са 2.532.000 динара. Додељена је 21 одлука о 
одобравању субвенције за самозапошљавање, тако да су сва 
лица која су поднела захтеве обухваћена одлуком.  

Одлуке су уручили председница Општине Сврљиг Јелена 
Трифуновић, народни посланик Скупштине РС Милија Миле-
тић, директор нишке филијале НСЗ Бобан Матић и заменица 
директора Наташа Станковић.

„Ово је само једна од мера које спроводимо у сарадњи са 
Националном службом за запошљавање. Драго ми је што смо 
омогућили да 21 лице обезбеди себи егзистенцију и остане да 
живе овде“, истакао је народни посланик Милија Милетић.

„Национална служба за запошљавање за Локални акцио-
ни план запошљавања општине Сврљиг издваја 22,5 милиона 
динара, док Општина учествује са 15 милиона динара. За ову 

општину је карактеристично да већина корисника субвенције 
за самозапошљавање након истека уговорне обавезе од годину 
дана наставља успешно са радом, што је у суштини циљ суб-
венционисања“, нагласио је директор Филијале Ниш НСЗ Бобан 
Матић.  

У Сврљигу се највише нових предузетника одлучило за 
производњу конфекције, али постоји и интересовање за друге 
делатности. Вања Стојковић

„Златна кригла“ из Зрењанина

„Моја порука младима је да се окрену предузетништву. Иако изгледа 
компликовано и тешко, боље је него када се ради за другог“, истиче Бојан Кесић

УСПЕШАН МЛАДИ ПРЕДУЗЕТНИК

Бојан Кесић отворио је пивницу 
„Златна кригла“ 2016. године, уз стручну 
и финансијску подршку програма за са-
мозапошљавање. Током претходне 3 го-
дине успео је да прошири локал, повећа 
капацитет места и унапреди понуду. У 
зрењанинском угоститељству овај локал 
данас заузима значајну позицију.

Бојан има 24 године, а његов ка-
ријерни пут кренуо је уобичајеним то-
ком: након завршетка средње школе, на 
смеру техничар заштите животне сре-
дине, уписао је факултет са циљем да 

се по завршетку студија запосли као ин-
жењер менаџмента. С обзиром да потиче 
из предузетничке породице, у којој су и 
мајка и отац имали своје фирме, знатан 
део времена одлазио му је на помоћ ро-
дитељима. Неко време покушавао је да 
нађе баланс између обавеза на факулте-
ту и подршке породици у бизнису, а на 
крају је преломио, увидевши да су му 
интересовања на страни предузетништ-
ва. Осмелио се и покренуо свој бизнис, 
а родитељи су му били подршка у том 
најтежем периоду, када су иницијални 
трошкови високи, када ваља заузети тр-
жишну позицију, изборити се са конку-
ренцијом, формирати име и идентитет 
локала на добрим темељима. 

„Задовољан сам како се посао раз-
вио. Моја порука младима је да се окрену 
предузетништву. Иако изгледа компли-
ковано и тешко, боље је него када се ради 
за другог“, истиче Бојан. 

Пивница гостима нуди преко 100 вр-
ста флашираних пива из 7 земаља, као 
и 8 врста точених пива. У понуди је и 10 
врста тзв. крафт пива, која израђују мале 
приватне пиваре. Уз пиво нуде „пивске“ 
грицкалице: чипс, кикирики, переце. 
Планирали су и понуду „пивске хране“ 

(кобасице, димљене буткице, крилца, 
ребарца и слично), али за сада то остаје 
само план за комплетирање менија пи-
внице.

„Златна кригла“ налази се у ширем 
центру града и капацитета је 100 се-
дећих места, а у топлијем делу године 
седи се у башти. Пивница је уређена у 
стилу који Бојан назива мешавином етно 
и индустријског, а дрво је преовлађујући 
материјал у ентеријеру. Идеја водиља 
при уређењу била је да се креира ам-
бијент примерен љубитељима пива.

У локалу се одржавају промоције и 
акције пива, а главни адут је љубазно 
особље. План је да пивница у скорије вре-
ме понуди и живу музику.

„Златна кригла“ је место за уживање 
и синоним за највећи избор квалитет-
них пива у Зрењанину, а вероватно и у 
једном делу Баната. Управо асортиман 
пива привлачи госте, а истрајност на 
разносрсности је опредељење младог 
газде. Ширење и унапређење овог специ-
фичног угоститељског бизниса је Бојанов 
план – обогаћивање понуде, доследност 
у квалитету и професионалан стандард 
услуге.

Александра Штрбац
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Предузетничка прича

„Нисмо се разбацивали на изградњу нових објеката за рад, већ смо адаптирали 
постојећи простор. Највећи број предузетника своју енергију и капитал истроше 

у бетон, а то је класична почетничка грешка“, каже Милан Милетић

НОВАЦ ЈЕ У ИДЕЈИ, СВЕ ОСТАЛО ЈЕ ЛАКО

Пољопривредно газдинство „Ми-
летић“ из Лаћиследа у мају ове године 
нашло се међу петнаестак произвођача 
из целе Србије који су добили признање 
„Етно бренд 2018“, које су установили и 
додељују Задружни савез Србије и еко-
номски портал Привредни.рс. Сви који 
су пробали њихов печени сир са сла-
нином рећи ће вам да је признање оти-
шло у праве руке. На челу газдинства је 
Милан Милетић, који је специјализирао 
прехрамбену технологију и биохемију у 
Београду. Покушао је да ради у струци у 
појединим фирмама, али га је предузет-
нички и истраживачки дух све време ус-
меравао ка сопственом бизнису.

„Као млад инжењер ни у једној фир-
ми се нисам дуго задржавао, врло брзо би 
ми досадила. Зато увек саветујем младе 
људе да трче своју стазу, и то најбоље 
што умеју. Нека покушају да унапређују 
фирму у којој су и у којој раде, али ако 
то не иде, вреди потражити нови посао. 
Увек ће се наћи послодавац који препо-
знаје квалитетан кадар“, прича Милетић, 
који је пре него што се одлучио за соп-
ствени бизнис радио у једној америчкој 
фирми која дистрибуира компоненте у 
прехрамбеној индустрији. Ту је открио 
широку лепезу могућих послова и схва-
тио да се не треба устручавати да се по-
крене нешто сопствено. 

На пољопривредном газдинству у 
Жупи, у селу Лаћислед, са својом породи-
цом је подигао малу млекару. „Произво-
димо печени сир са сланином и пршутом, 
на начин досад непознат у прехрамбеној 
индустрији, ни код нас, ни у Европи. Цела 
технологија је иновативна. Сир има 55 
одсто млечне масти, потребно је 10 лита-
ра млека за 1 кг сира и преко 11 недеља 
зрења. Када га једете уопште се не осећа 
масноћа, већ имате утисак као да је ‚лајт‘. 
Радимо само три укуса овог сира - са до-

маћом сланиницом, са сланином ман-
гулице и са говеђом пршутом, печен на 
путеру. Сир са пршутом и путером има 
све елементе ХАЛАЛ и КОСЕР стандар-
да“, каже Милетић. Објашњава да про-
изводе лимитиране количине сира на не-
дељном нивоу и да нису толико познати 
и заступљени у супермаркетима. „Жели-
мо да се наши клијенти потруде да дођу 
до нас“, истиче Милетић, напомињући да 
је њихов сир ретка премиум храна. Сире-
ви немају Е-бројеве у себи, конзервансе, 
појачиваче укуса и остале додатке често 
присутне у данашњој храни.

Иако сте вероватно помислили да је 
наш саговорник као прехрамбени техно-
лог осмислио сир који производи, он при-
знаје да није. „Осмислила га је моја мама 
Живадинка, шнајдерка, ретко креативна 
особа. Још 90-их година, када сам ја био 
студент у Студентском граду, правила је 
тај сир и слала га мени у Београд. Циме-
ри се и дан-данас сећају сира. На наговор 
свог друга Ивице одлучио сам да одем из 
стране фирме и покренем сопствени по-
сао. Зауставио сам све остале активности 
и решио да годину дана посветим овом 
послу и видим да ли вреди. Показало се 
да се сир допада људима, а добили смо и 
прве награде“, истиче Милетић, који по-
сећује све винске сајмове у земљи јер му 
је, како каже, винска публика идеална за 
процену и конзумирање сира. 

Милан додаје да су доста уложили 
у дизајн амбалаже и променили чети-
ри дизајнера. „С друге стране, нисмо се 
разбацивали на изградњу нових објека-
та за рад, већ смо адаптирали постојећи 
простор. Највећи број предузетника своју 
енергију и капитал истроше у бетон, а 
то је класична почетничка грешка. Ово 

тврдим зато што поред млекаре имам 
и фирму за консалтинг у прехрамбеној 
индустрији, где са колегама помажем 
другима да развију сопствени бизнис. 
Схватили смо да на основу својих искус-

тава и знања можемо помоћи и другима. 
Сви заинтересовани могу нас пронаћи на 
сајту Технолог.рс“, каже Милетић.

У млекари раде само чланови њего-
ве породице. „Надамо се једном квали-
тетном купцу који би нас заступао на 
тржишту. Волели бисмо да постанемо 
већи и на тај начин развијамо село, јер 
нам треба пршута, сланина, мангулица, 
млеко. А потребни су нам и нови преду-
зетни људи. Примећујем да Национална 
служба за запошљавање последњих го-
дина улаже озбиљне напоре и даје низ 
могућности за развој сопственог бизни-
са. Треба подржати сваког ко има идеју. 
У идеји је, у ствари, и новац. Све остало је 
лако“, закључује Милетић. 

Славица Даниловић
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У Новом Саду је овог лета организо-
вана бесплатна школа програмирања 
за најмлађе основце. Поред више едука-
тивних програма за младе, надлежни 
најављују и боље услове за ИТ образовање 
у школама до краја године. Најбољи на-
чин да се деци приближи програмирање 
јесте кроз развој видео-игрица. Тако је и 
у оквиру ове школе програмирања уведе-
но правило да могу да играју игрице, али 
тек када их направе. „Направила сам иг-
рицу са лавиринтом, где принцеза тражи 

свог једнорога у мору“, изјавила је за РТС 
Анђелија Миловановић, док Андреј Тана-
сковић наводи да је у летњој школи доста 
тога научио, али да је кратко трајала.

Малишани су мотивисани да и по-
сле курса наставе да самостално про-
грамирају, а чланови Војвођанског ИKТ 
кластера омогућили су да курс за све 
полазнике буде бесплатан. „Деца су врло 
талентована и драго ми је да су пришла 
рачунарима на један здрав начин, тако 
да мислим да су стварно доста научили“, 

наводи Оливера Раичевић из компаније 
„Девотим“.

Курс је трајао десет дана по два часа, 
а сви полазници су савладали градиво 
и добили дипломе. „Примарни циљ је да 
деци која одрастају уз нове технологије 
омогућимо један креативнији приступ, 
алгоритамски начин размишљања, сис-
темски приступ решавању проблема, 
јер то ће им требати, без обзира да ли ће 
сутра радити у ИТ или било ком другом 
сектору“, објашњава Милан Шолаја, ди-
ректор Војвођанског ИКТ кластера.

Министарство телекомуникација 
припрема бројне пројекте за образовање 
младих у дигиталним вештинама. Нај-
новији је увођење интернет инфраструк-
туре у свим школама у Србији, за шта је 
планирано 4,2 милијарде динара, а у овој 
години је предвиђено да буде прикључе-
но 500 школа.

И ове године ресорно министарство 
ће кроз пројекат „ИТ караван“ држати 
часове и организовати занимљива так-
мичења у области дигиталних вештина у 
бројним школама широм Србије, а сваки 
облик насиља на мрежи млади и њихо-
ви родитељи могу да пријаве кол-центру 
Министарства телекомуникација. 

Жене су власнице само 31,7% пре-
дузетничких радњи и фирми у Ср-
бији, а међу предузећима која добијају 
средства на конкурсима за подршку 
развоју бизниса тек је свако пето у њи-
ховом власништву. То прети да додат-
но умањи учешће жена у привреди и 
њихов допринос економском развоју, 
показао је извештај НАЛЕД-а, при-
премљен за потребе Канцеларије UN 
Women, у оквиру пројекта „Родна ана-
лиза економских програма и финан-
сијских мера у Србији“.

Извештај се фокусирао на ске-
нирање четири области – програми 
подршке микро, малим и средњим пре-
дузећима на републичком и локалном 
нивоу, конкурси локалних самоуправа 
за подршку организацијама цивилног 
друштва и програми Фонда за инова-
ције, као и на њихов ефекат на родну рав-
ноправност.

„На шест конкурса спроведених на 
републичком нивоу у периоду oд 2016. 
до 2018. додељено је нешто више од ми-
лијарду динара бесповратних средстава, 
од чега је 841,5 милиона припало фирма-
ма у власништву мушкараца, а 183,7 ми-
лиона предузетницама или само 17,9% 
укупног фонда. На сваки динар додељен 
женама, 4,6 динара отишло је другом 

полу. Анализа показује да су конкурси 
подједнако отворени и за мушкарце и за 
жене, али да постоји низ ограничења која 
индиректно дискриминишу жене, због 
чега мушкарци чешће добијају подрш-
ку. НАЛЕД ће током наредних месеци 
представити целокупне налазе, као и 
препоруке за унапређења, свим заинте-
ресованим странама, ресорним институ-
цијама и широј јавности, након чега ћемо 
кроз дијалог заједно моћи да тражимо 
најбоља решења за јачање родне равноп-
равности и економско оснаживање жена 
у Србији“, изјавила је Станка Пејановић, 
чланица УО НАЛЕД-а.

Препреке на које жене наилазе нај-
чешће су постављене у условима кон-
курса. Критеријуми су махом усмерени 

ка додели новца прерађивачким и из-
возним делатностима, где су жене тра-
диционално мање заступљене. Такође, 
програми су најчешће отворени за прив-
редна друштва, док су жене склоније ос-
нивању предузетничких радњи.

Предност имају и предузећа са 
већим бројем запослених, интензивном 
производњом, односно великим бројем 
машина и већим производним објек-
тима. На крају, неретко се као средство 
обезбеђења захтева поседовање некрет-
нине, што све заједно елиминише већину 
жена, с обзиром да су оне власници тек 
24% непокретности у Србији.

Извор: НАЛЕД

Извор: ртс.рс

МУШКАРЦИ ЧЕШЋЕ ДОБИЈАЈУ ПОДРШКУ

ПРОГРАМИРАЊЕ ПРИБЛИЖИТИ ДЕЦИ

Истраживање НАЛЕД-а

Бољи услови за образовање младих у дигиталним вештинама
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ПОДРШКА САМОЗАПОШЉАВАЊУ
Јавни конкурси Града Београда

Град Београд објавио је 20. августа Јавни конкурс за доде-
лу средстава за подршку развоја иновативних делатности 
и самозапошљавања незапослених лица, као и Јавни конкурс 
за доделу субвенција за унапређење квалитета туристич-
ко-угоститељске понуде на територији града Београда за 
2019. годину, који трају до 20. септембра, саопштено је из Се-
кретаријата за привреду.

Секретар за привреду Милинко Величковић истакао је да 
се конкурс за доделу средстава за подршку развоја иноватив-
них делатности и самозапошљавања реализује четврту годи-
ну заредом, у циљу подршке самозапошљавања, развоја нових 
иновативних и високотехнолошких производа, услуга и про-
цеса, стварања нових технолошких предузећа, повећања кон-
курентске способности привредних субјеката и укључивања у 
међународне тржишне токове.

Право на доделу средстава имају незапослена лица која 
имају стечено високо образовање, иновативну бизнис идеју 
и држављани су Републике Србије, са пребивалиштем на те-
риторији града Београда. „Овај програм се спроводи у окви-
ру Акционог плана за запошљавање града Београда за 2019. 
годину, који има за циљ јачање капацитета пословне инфра-
структуре у области ИТ индустрије. Предмет јавног конкурса је 
додела бесповратних финансијских средстава за подршку раз-
воја иновативних делатности и самозапошљавања, за покриће 
трошкова инфраструктурних и стручних услуга у Научнотех-
нолошком парку Београд у првој години пословања“, рекао је 
Величковић и додао да ће након спроведеног јавног конкурса, 
Град Београд пружити подршку најбољим иновативним пре-
дузетничким подухватима у њиховом развоју.

Предмет конкурса за доделу субвенција за унапређење 
квалитета туристичко-угоститељске понуде је додела 
бесповратних финансијских средстава привредним субјектима 
у максималном износу од милион динара за куповину једног 
или више основних средстава, односно машина и опреме, за 
развој руралног (сеоског) туризма ради унапређења квалитета 
туристичко-угоститељских капацитета. 

Право на доделу средстава имају микро и мала предузећа 
и предузетници, са седиштем на територији града Београда. 
Опредељена средства износе 20 милиона динара и намењена 
су за унапређење квалитета туристичко-угоститељске пону-
де. „Циљ доделе субвенција привредним субјектима је развој 
руралног (сеоског) туризма унапређењем постојеће туристич-
ко-угоститељске понуде на територији града Београда у објек-
тима у којима се пружају услуге смештаја, исхране и пића или 
само исхране и пића, опремљеним у етно-стилу и чији енте-
ријер и понуда јела и пића која се припремају и услужују одго-
варају етно-обележјима, а који се налазе у сеоском окружењу, 
као и етно-ресторанима који су опремљени у етно-стилу“, ре-
као је Величковић, додајући да Град Београд на овај начин на-
ставља да промовише и подржава туристичко-угоститељску 
понуду у граду.

Текст оба конкурса са пријавом и осталим информацијама 
могуће је пронаћи на званичном сајту Града Београда (www.
beograd.rs), у рубрици „Градски огласи, конкурси, тендери“.

Извор: београд.рс

СМАЊЕЊЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ У ЈУЖНОМ БАНАТУ
Реализација локалних акционих планова запошљавања у Панчеву

Свих пет локалних самоуправа које 
покрива Филијала Панчево НСЗ, и ове 
године активно учествују у спровођењу 
активних мера запошљавања. Општина 
Ковин је за ову годину издвојила 6 мили-
она динара за суфинансирање програма 
запошљавања, Ковачица 3 милиона ди-
нара, Алибунар 2 милиона динара, док је 
Општина Опово за ову намену издвојила 
500.000 динара. Град Панчево ове го-
дине самостално финансира мере запо-
шљавања са укупно 7,5 милиона динара. 
Средства која су за ову сврху издвојена 
из буџета Републике Србије укупно из-
носе нешто више од 11 милиона динара.

Општина Ковин и НСЗ су расписале 
јавне позиве за стручну праксу, самоза-
пошљавање и јавне радове. Донете су од-
луке за 11 лица за самозапошљавање и 
тренутно је у току потписивање уговора. 
У стручну праксу су укључена 4 лица, а у 
јавне радове 31 лице. Због великог инте-
ресовања поново су активирани позиви 
за самозапошљавање и стручну праксу, 
који ће трајати до 16.09.2019. године.

Општине Алибунар, Ковачица и 
Опово су имале расписане јавне позиве 
за јавне радове и у Алибунару се у исте 
укључило 25, у Опову 5 и у Ковачици 20 
лица. 

Град Панчево реализује програм јав-
них радова у које је тренутно укључено 
9 лица, док се у програм стручне праксе 
укључило 20 лица. Ове године Филијала 
Панчево пружа техничку подршку у про-
цесу реализације градских мера. Очекује 
се поновно расписивање јавних позива 
за стручну праксу у септембру или ок-
тобру, што такође говори о популарности 
ове мере.

Представници општина су истакли 
задовољство досадашњом сарадњом са 
Филијалом Панчево НСЗ и надају се да 
ће и ове године, уз помоћ субвенција, 
утицати на смањење незапослености у 
Јужном Банату. Ивана Мучибабић

     ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАТВАРАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ

Обавештавамо јавност да је закључно са 30.08.2019. године затворен Јавни позив за реализацију програма стручне праксе у 2019. години, 
због утрошка финансијских средстава опредељених за реализацију наведеног програма.



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 
Јована Микића 12 
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


