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ТЕМА БРОЈА - Откако је Министарство привреде 2016. године почело да 
дели подстицаје за снимање филмова, знатно је повећан број пројеката 
који се реализују у нашој земљи. Готово и да нема филмских радника 
који су без посла, па и НСЗ организује обуке за поједина занимања у 

филмској индустрији 

У ФИЛМСКОЈ ИНДУСТРИЈИ 
СВЕ ВИШЕ ПОСЛА
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УВОДНИК

У ФИЛМСКОЈ ИНДУСТРИЈИ
СВЕ ВИШЕ ПОСЛА

Филмска индустрија поново доживљава процват и на разне начине 
запошљава све више људи. Томе смо посветили тему овог броја „Послова“. 
Откако је држава, односно Министарство привреде 2016. године почело да 
дели подстицаје за аудио-визуелну производњу, утростручен је број проје-
ката који се реализују у Србији, у односу на пре три-четири године. Глав-
ни подстицај страним филмаџијама је повраћај новца у износу од 25 одсто 
средстава која се потроше у Србији на запошљавање филмских радника, ко-
ришћење добара и услуга (од хотела, транспорта, изградње сценографије и 
производње костима, различитих реквизита), као и услуге постпродукције. 
Филмски посленици истичу да са повећањем броја страних филмова који се 
снимају у Србији сада недостају филмски радници, због чега и Национална 
служба за запошљавање (НСЗ) организује обуке за назапослена лица која 
би да раде у филмској индустрији. Преокрету и убрзаном развоју филмске 
индустрије, како се наглашава, допринело је и то што је у Филмском цен-
тру Србије повећан буџет за домаћу кинематографију на преко 10 милиона 
евра, што такође доприноси и још ће допринети квалитетнијој продукцији 
домаћих остварења.

У вези са активностима НСЗ, у овом броју пишемо о обукама за зидаре, 
фризере и геронтодомаћице. Ове обуке организује Филијала Вршац, а по-
хађају их незапослена лица која ће на овај начин брже доћи до радног места. 
„Обуке су увек добра прилика да се повећа ниво компетенција, зања и до-
датаних вештина запослених, а у складу са потражњом на тржишту рада“, 
изјавила је Слободанка Божин, организатор образовања одраслих у Филија-
ли Вршац НСЗ. У Филијали Бор су додељене субвенције за запошљавање 
лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима. 
Уговори су закључени са 10 послодаваца из општине Кладово, који се баве 
разноврсним делатностима у области трговине, угоститељства, индустрије 
и занатства, здравствене заштите и слично. На овај начин обезбеђен је посао 
за 11 лица која су била у статусу дугорочно незапослених.

Током прошлонедељне посете oпштини Младеновац и обиласка јавних 
радова који су тамо у току, директор београдске филијале НСЗ Добросав 
Марић је искористио прилику да похвали председника те општине Влада-
на Глишића и његов тим, истакавши да од свих београдских општина НСЗ 
има најбољу и најобимнију сарадњу управо са Младеновцем, која траје већ 
готово две деценије.  Глишић је за наредну годину најавио довођење нових 
инвеститора и нова запошљавања, као и проширивање заједничких проје-
ката са НСЗ и повећање броја људи који могу да конкуришу за јавне радове 
и друге програме.

Предузетничку причу у овом броју посветили смо пољопривредном 
газдинству из Врања, у власништву Драгана Тасића, које од прошле године 
производи и пласира ајвар под брендом „жути лист“ и већ има већу пот-
ражњу од својих капацитета. Производњу ће, како кажу, повећати само уз 
обавезан услов да задрже квалитет производа какав је сада. Причу о ајвару 
са југа Србије смо забележили на „Јесењем укус фесту“, који је у Београду 
окупио више од 70 малих произвођача хране и пића из целе Србије, али и 
региона. Од више њих смо чули да им овај и слични фестивали хране по-
мажу да се представе са својим производима, да нешто од тога продају, да 
они који буду задовољни потраже их поново, али и да их препоруче и дру-
гима, па се тако круг њихових купаца шири.
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П редузеће за унутрашњу и спољну 
трговину, производњу и услуге 
„Мармил“ д.о.о. у Пироту успеш-
но послује од 1993. године. Своје 

пословање одувек су сматрали озбиљним 
послом и компанију водили одговорно и 
домаћински. Пре више од 25 година за-
почели су са једном продавницом и два 
продавца. У годинама које су следиле, по-
стали су пиротски лидер у малопродаји 
робе широке потрошње. 

Компанија тренутно има 150 запос-
лених и 17 малопродајних објеката – су-
пермаркета, мини-маркета и комшијских 
радњи. Такође, у склопу компаније 
послују и пекара „Мармил“ и ресторан 
„Bianca“. „Мармил“ је кроз поступак при-
ватизације преузео некадашњи „Пионир“ 
АД и направио савремену пекару која 
производи и свакодневно снабдева свим 
врстама хлеба и пецива малопродајне 
објекте. Дуги низ година ова пекара обез-
беђује ђачке ужине у пиротским основ-
ним школама. 

Пре 4 године компанија је прошири-
ла делатност угоститељством, изграђен 
је „Bianca event centar“, модеран објекат 
који располаже са две сале укупног ка-
пацитета 350 седећих места. У самом 
објекту се организују различите врсте 
прослава и корпоративних догађаја, а у 
модерној кухињи се свакодневно при-
премају свежа готова јела за продају 
у супермаркету и за исхрану радника 
више локалних фирми.

Зоран Јаначковић, генерални директор 
компаније, говорио је о великој инвести-
цији чија реализација је у току: „Тренутно 
је у изградњи супермаркет продајне повр-
шине 900 квадратних метара у центру гра-
да. Објекат се гради у складу са свим стан-
дардима енергетске ефикасности, почев од 
материјала који се користе, па до изградње 
система рекуперације топлоте. Отпадна 
енергија из расхладних витрина ће се ко-
ристити за грејање санитарне воде, а сам 
објекат ће бити комплетно опремљен лед 
расветом“.

Највећа предност компаније, према ре-
чима Јаначковића, јесу запослени и њихова 
љубазност, посвећеност и вредан рад. „Ми 
верујемо у људе и бринемо о нашим запос-
ленима. Од сваког запосленог очекујемо 
вредан и предан рад, иницијативу, моти-
висаност и ентузијазам“, казао је директор. 

„Огромну подршку компанији, у ог-
лашавању и селекцији слободних посло-
ва, током претходних година пружала је 
пиротска филијала НСЗ. Већину радних 
места за послове продавца, магационера, 
конобара, кувара, пословође, економис-
те и слично, попунили смо захваљујући 
упућивању од стране НСЗ. Редовно смо 

учествовали на свим сајмовима запо-
шљавања, где смо истицали тренутну 
потребу за радном снагом или регруто-
вали кандидате за очекивана слободна 
радна места. Чињеница је да последњих 
година опада посећеност сајмова, што је, 
вероватно, последица смањења укупне 
незапослености на подручју града“, иста-
као је Јаначковић.

Компанија „Мармил“ је у претходном 
периоду користила програм субвенције 
за отварање нових радних места за 20 
лица, програм стручне праксе за 4 лица, 
као и субвенцију зараде за особе са инва-
лидитетом без радног искуства за 2 лица. 

„Сваки од ових програма има своје 
специфичности, али у основи сваког од 
њих је подршкa државе у запошљавању 
лица са евиденције незапослених и нама, 
послодавцима, значајан финансијски 
инпут. ‚Мармил‘ је настојао да сваку уго-
ворну обавезу реализује у потпуности“, 
истакао је Јаначковић.

Душица Дончић обавља послове по-
моћног кувара у предузећу „Мармил“ од 
августа 2017. године, када је запослена по 
основу програма субвенције зараде за особе 
са инвалидитетом без радног искуства. 

„Завршила сам само основну школу 
и нисам очекивала да ћу се икада запос-
лити. Моја саветница у филијали за запо-
шљавање ми је предложила да прихватим 
обуку за тржиште рада за помоћног кувара 
намењену особама са инвалидитетом. На 
обуку сам са осталим полазницама ишла 
у ‚Мармилову‘ кухињу, где сам се први пут 
сусрела са лоднама и великим кутлачама. 
Ту су приметили да сам заинтересована да 
учим. Већ крајем обуке су ми најавили да 
постоји могућност да ме пријаве у радни 
однос, тако да и дан-данас радим у кухињи 
и помажем у припреми јела за прославе 
и маркете. Пресрећна сам што сам успела 
да се запослим, што радим у колективу где 
сам прихваћена и поштована и што могу 
финансијски да обезбедим породицу. Све-
му овоме велики допринос је дала Филија-
ла Пирот НСЗ и саветник који је радио са 
мном“, изјавила је Душица. 

Компанија „Мармил“ на јесен плани-
ра окончање своје највеће инвестиције 
до сада и отварање новог супермаркета. 
Са завршетком изградње овог продајног 
објекта, биће потребе и за упошљавањем 
још најмање 30 нових радника. 

„Свакако да ћемо наставити сарадњу 
са филијалом за запошљавање и оче-
кујемо помоћ у одабиру кадрова. Добра 
партнерства се граде и негују. Бићемо 
заинтересовани и за програме финан-
сијске подршке које смо до сада корис-
тили, евентуално и за програм обуке за 
запослене, с обзиром да се наша компа-
нија константно усавршава и развија“, ис-
такао је директор Јаначковић. 

Сузана Ђорђевић

НАЈВЕЋА ПРЕДНОСТ СУ ЗАПОСЛЕНИ
Сарадња НСЗ са послодавцима

„Ми верујемо у људе и бринемо о нашим запосленима“, каже Зоран 
Јаначковић, генерални директор компаније „Мармил“
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Растуће интересовање странаца за 
снимање филмова у нашој земљи 
последњих пар година довело је 
до историјског процвaта домаће 

филмске индустрије. Стотине људи сва-
кодневно ради на великом броју пројека-
та, а уговори се потписују за по неколико 
година унапред, што је Србији донело 
статус нове меке на филмској мапи света. 
Откако је држава, односно Министарство 
привреде 2016. године почело да дели 
подстицаје за снимање фимова, односно 
аудио-визуелну производњу, утростру-
чен је број пројеката који се реализују 
у Србији у односу на пре три-четири го-
дине. Главни подстицај филмаџијама 
је повраћај новца у износу од 25 одсто 
средстава која се потроше у Србији на 
запошљавање филмских радника, ко-
ришћење добара и услуга (од хотела, 
транспорта, изградње сценографије и 
производње костима, различитих рекви-
зита), као и услуге постпродукције. 

Систем подстицаја постоји у 40 аме-
ричких савезних држава, као и у 25 ев-
ропских земаља. Сваке године три-чети-
ри земље уводе филмске подстицаје, а 
поред локација, студијских капацитета, 
филмских екипа, финансијска предност 
коју добијају продуценти опредељује их 
где ће да раде. Тренутно постоји оштра 
конкуренција у привлачењу филмских 
инвестиција. Од земаља у окружењу, под-
стицаје нуде Хрватска, Словенија, Грчка, 
а Румунија је увела повраћај у износу 

од 35 одсто. Најатрактивније локације у 
Европи су Чешка и Мађарска. Прошле го-
дине, Чешка је остварила приход од 200 
милиона евра од страних продукција, 
док је у Србији, према речима Милице 
Божанић из Српске филмске асоцијације, 
та цифра износила 35,3 милиона евра.

С обзиром на јавности и публици 
најинтересантније доласке на снимања 
у нашу земљу глумаца као што су Ралф 
Фајнс или Џони Деп, треба нагласити да 
код нас не долазе само холивудски „игра-
чи“, пошто је, рецимо, због безвизног ре-

жима Србија интересантна продукција-
ма из Кине и Индије. Чак и у поједним 
телевизијским емисијама и прилозима 
које су за своје гледаоце у Србији при-
премили кинески тв-посленици, који су 
били гости Туристичке организације Ср-
бије, препоручује се продуцентима из те 
велике земље да снимају у Србији због 
повољних цена и атракција. Управо ових 
дана у Србији је боравила и велика група 
индијских новинара, па се очекује да ће 
сличне поруке стићи до још неких тамо-
шњих продуцената, пошто су поједине 
њихове продукције већ снимале у нашој 
земљи. Поред њих, од 2016. до 2018. у Ср-
бији су филмове снимале и продукције, 
односно инвеститори из САД, Шведске, 
Израела, Канаде, Француске, Турске, 
Грчке, Словеније, Велике Британије, Нор-
вешке, Русије, Саудијске Арабије и дру-
гих земаља.

Као предност Србије истиче се чиње-
ница што се подстицаји не нуде само за 
филмску и серијску продукцију, већ и 
за рекламе. Све у свему, готово сви про-
фесионаци, опрема и студији у нашој 
земљи распродати су за наредних неко-
лико година.

Подстицаји иду и до 30 одсто
Захваљујући подстицајима држа-

ве на сваки уложени евро се два врате 
у буџет, а шест евра оде српској прив-
реди, чуло се на панелу „На углу Буле-
вара револуције и Сансет авеније: Србија 

СТРАНЕ ПРОДУКЦИЈЕ АНГАЖУЈУ ФИЛМАЏИЈЕ
ТЕМА БРОЈА    У филмској индустрији све више посла

Захваљујући подстицајима државе за аудио-визуелну производњу, уведеним 2016. 
године, све више страних филмова се снима у Србији. Од сваког уложеног евра привреди 
Србије се враћа шест, а у буџет државе два евра, док је на снимању филмова свакодневно 
ангажовано од 150 до 550 наших људи. Због потреба страних, али и домаћих продукција 

и Национална служба за запошљавање организује обуке за поједина занимања из 
филмске индустрије

     
БОЉИ ДАНИ И ЗА ДОМАЋЕ СТВАРАОЦЕ

   Долазак иностраних продукција и подстицаји које добијају за снимања у нашој земљи, повукли су напред и српску продукцију и све 
њене актере, од асистената тона и слике, преко глумаца до редитеља и продуцената. За последњих годину и по дана (2018. и половина 
2019. године) снимљена су чак 23 филма и 25 серија. Могло би се рећи да је достигнут ниво продукције и рекорди из златног доба Југо-
славије, када се током осамдесетих снимало 30 филмова годишње. Да за филмаџије нема одмора, показује податак да је почело или ће 
до краја ове године почети снимање још десетак нових пројеката. Овакав процват филмске индустрије не треба да чуди, ако се зна да је 
буџет Филмског центра Србије у 2019. повећан за десет одсто и сада износи милијарду и 105 милиона динара. „Филм је вратио гледаоце 
у биоскопе, а то је најбитније. Експанзија је домаћих серија, а повећали су се и подстицаји за рад у овој области. Код нас долази да ради 
све више страних продукција јер смо им обезбедили најбоље услове“, изјавио је недавно наш познати глумац, редитељ и продуцент 
Драган Бјелогрлић.
   С њим је сагласан и власник РТВ „Пинк“ Жељко Митровић, који је на конференцији за новинаре пред нову сезону најавио да ће у иг-
рани програм уложити 11,5 милиона евра. „Спремамо чак осам серија и продуцираћемо 500 до 600 сати играног програма у наредном 
периоду, то нам је апсолутни приоритет“, навео је Митровић. И глумци су врло задовољни у новонасталој ситуацији, а многи чак не могу 
да одговоре на све позиве за снимања. „Глуму волим, па ми згуснут распоред не пада тешко. У једном тренутку није било новца за ки-
нематографију, али сада се све то надокнађује. Више нема зиме за нас глумце. Срећни смо јер смо ангажовани и радимо посао за који 
смо се школовали“, истиче глумица Ивана Дудић. „Много тога се променило кад је реч о серијском и филмском програму у Србији, који 
је постао веома квалитетан. Ови нови пројекти изнедрили су велики број младих, креативних и посвећених људи, а то је одлично“, каже 
глумац Небојша Дугалић.   

Ана Илић, саветница председнице Владе
за креативне индустрије и туризам  
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као глобална филмска мека“, одржаном у 
оквиру Регионалне конференције о трен-
довима у телекомуникацијама и ме-
дијима - Дигитал 2019. Истакнуто је и да 
је сарадња филмаџија у региону пробила 
баријере упркос политичким и медијским 
тензијама. Људи из те бранше кажу да сада 
имају проблем да реализују све пројекте, с 
обзиром да постоји велико интересовање 
странаца да праве филмове у Србији.

Саветница председнице Владе за 
креативне индустрије и туризам Ана 
Илић каже да је филмска продукција 
доживела процват откако је усвојен 
програм подстицаја државе: ко ин-
вестира добије 25 одсто назад ако до-
каже да је инвестирао и да је плаћао 
домаће људе и предузећа, као и да ти 
подстицаји сада иду и до 30 одсто. 
Она истиче да је примена тог програма 
почела пре четири године, као и да је 
сада за чак 18 пута већи буџет за филм 
него 2009. године. У претходне четири го-
дине кроз програм подстицаја прошло је 
више од 150 пројеката и привучено више 

од 100 милиона евра директних страних 
инвестиција.

„Од тих улагања око 60 одсто нов-
ца је отишло добављачима, око 30 на 
екипе и остало на локације. Свакога 
дана ради од 150 до 550 људи. На 
сваки евро који се улаже, привреди 
Србије се врати шест евра, а у буџет 
два евра“, рекла је Илићева на помену-
том панелу. Према неким другим изво-
рима, на један уложени динар подстицаја 
држава Србија, односно њена привреда, 
приходује укупно више од девет динара 
(9,6 динара). Део колача (додуше мањи) 
припадне и локалним самоуправама на 
чијим локацијама се снимају филмови, а 
осим за филмске раднике и глумце, посла 
и зараде има и за локално становништво 
које док снимања трају има дневнице и 
на тај начин зарађује.

Долазак страних продукција је добар 
за филмску заједницу, изјавила је за Би-
Би-Си на српском продуценткиња Јелена 
Митровић, јер људи који су се школова-
ли да раде на филму лакше налазе по-
сао. Међутим, она упозорава да постоје и лоши ефекти - српским продуцентима 

је теже да дођу до добрих кадрова, јер 
не могу да парирају хонорарима које им 
нуде странци. Такође, стране продук-
ције „преплаћују локације“, а оне затим 
постају недоступне домаћим филмским 
ствараоцима.

Александар Цонић, из ClockWork Film 
Production, такође истиче да са повећењем 
броја страних филмова који се снимају у 
Србији недостају филмски радници, али да 
је то добро, јер значи да су сви запослени, 
док су раније људи из те индустрије због 
недостатка посла отварали ћевабџинице, 
бутике, кафиће и слично. С друге стране, 
он наглашава да је преокрету и убрзаном 
развоју филмске индустрије допринело и 
то што је у Филмском центру Србије по-
већан буџет за домаћу кинематографију 
на преко 10 милиона евра, што такође до-
приноси и још ће допринети квалитетнијој 
продукцији домаћих остварења. 

„Србија има изузетну шансу, јер се у 
последње четири године глас о квалите-
ту српске кинематографске продукције 
проширио у свету, а у истом периоду 
само је ClockWork продуцирао 10 фил-
мова. Прошлогодишњи боливудски хит 

     

     

ТРИ СТУДИЈА У ПАНЧЕВУ
   Фирма Firefly productions из Београда доставила је писмо о намерама Граду Панчеву 
у коме се наводе детаљи планиране инвестиције изградње филмског града на прос-
тору недалеко од старог бувљака на Баваништанском путу, у зони Хиподрома. Како је 
пренео портал „013инфо“, ова фирма је градски плац купила за 54,1 милиона динара, а 
планирају улагања од 5,8 милиона евра за изградњу три филмска студија са пратећим 
објектима, чија ће површина бити око 12.000 квадратних метара. У студијима ће бити 
22 стално запослених, док ће бити ангажовано још 70 лица, а број повремено ангажо-
ваних биће и до 2.000 људи. На основу ових навода, Градско веће Панчева предложило 
је одборницима Скупштине града да донесу одлуку којом се утврђује да је овај пројекат 
од посебног значаја за Панчево. То би био основ за умањење обрачуна доприноса за 
уређивање грађевинског земљишта. „Веће је оценило да ће Филмски град унапредити 
туризам, културу и промоцију Панчева, створити услове за подстицање развојних при-
оритета и привлачења улагања, успостављање стандарда повољног пословног окру-
жења и подстицање конкурентности у привлачењу улагања“, наводи се у образложењу 
предлога.

ПРОМЕНА ОДНОСА
ПРЕМА ФИЛМУ

   Председница Управног одбора Филм-
ског центра Србије Јелена Триван је на 
конференцији „Дигитал 2019“ истакла 
знатно повећање броја филмских кон-
курса код нас, као и да буџет за српске 
филмаџије сада износи 10 милиона евра 
и да је највећи у региону. „Све то говори 
о томе колико су се ствари драматич-
но промениле када је реч о односу 
према српском филму“, рекла је Три-
ван, додајући да нема више озбиљнијег 
радника у филмској индустрији који није 
упослен. Триван, такође, каже да 13 од-
сто нашег БДП-а долази од креативне 
индустрије, у којој је чак 70 одсто младих 
људи и да управо зато држава толико 
издваја за филм. „Ово је озбиљна индус-
трија која привлачи и даје велике новце 
у Србији“, нагласила је она.
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’URI: The Surgical Strike’ видело је преко 
100 милиона људи. Замислите само но-
вац који би наша земља морала да ин-
вестира за промотивне спотове који про-
мовишу наше градове и нашу земљу“, 
изјавио је Цонић за Communications.rs.

Циљ је да у наредном периоду, по-
ред ниско и средњебуџетних пројеката, 
у Србију дођу и високобуџетни филмо-
ви. „Србија има невероватне природне 
потенцијале и страним продукцијама је 
интересантна због своје занимљиве гео-
графије, јер се три веома различите сце-
нографске локације налазе на растојању 
од 350 километара. Страним продук-
цијама смо интересантни и као нација 
са дугом историјом бављења филмом, 
имамо врло квалитетне кадрове и сви 
говоримо енглески, што је наша огромна 
предност у односу на друге земље у овом 
делу Европе. Поврх свега, свака страна 
продукција која дође, донесе и остави у 
нашој земљи нека нова знања и нову тех-
нологију. Радећи на страним филмови-
ма, наши филмски радници стичу нова 

знања која после примењују у домаћој 
кинематографији и подижу квалитет на-
ционалних филмских пројеката“, каже 
Цонић.

Потребни нови студији
 и техничари

Директор „Пинковог“ студија (ПФИ) 
у Шимановцима Игор Турчиновић је на 
конференцији „Дигитал 2019“ рекао да се 
код нас снимају све квалитетнији филмо-
ви и да је њихов студио у Шимановцима 
све време пун. „Када би нам и остале 
привредне гране биле као кинемато-
графија, где би нам био крај“, нагла-
сио је Турчиновић и указао да постоји 
проблем студијских капацитета у одно-
су на постојећи обим посла. Ових дана 
најављено је да би нове студије требало да 
добију Београд и Панчево. Министар ру-
дарства и енергетике Александар Антић 
потписао је недавно у Санкт Петербургу, 
у име Владе Републике Србије, Споразум 
о разумевању и сарадњи који предвиђа 
могућност отварања филмског студија 

у Београду, у коме би посао требало да 
нађе око 150 младих људи. „Циљ нам је 
да оваквим ангажманима креативне и 
образоване младе људе задржимо у на-
шој земљи. Унапређењем сарадње, а на 
основу овог споразума, Београд и Србија 
добијају шансу да у филмској индустрији 
постану лидери у региону“, казао је ми-
нистар Антић.

Због потреба страних, али и домаћих 
продукција и Национална служба за за-
пошљавање организује обуке за поједи-
на занимања из филмске индустрије. 
Још у октобру 2018. године НСЗ је поз-
вала незапослена лица да се пријаве за 
бесплатне обуке за занимања у области 
филма и филмске индустрије, као што 
су техничар у сектору камере, техничар 
расвете, сценски техничар, књиговођа у 
филмској индустрији и VFX генералиста 
(специјални ефекти). Средином марта 
ове године завршена је обука за 13 не-
запослених лица која су оспособљена 
за послове техничара расвете. Извођач 
обуке била је Мокрогорска школа ме-
наџмента, која је ангажовала предузеће 
„Vision team“, у чијим студијима су обу-
чавани незапослени за занимања која су 
последњих година, како је истакнутио и 
приликом доделе сертификата, поста-
ла веома тражена на тржишту рада. У 
међувремену, београдска филијала НСЗ 
завршила је и обуке за сценске и тех-
ничаре камере, техничаре специјалних 
ефеката и књиговође у овој бранши.

Све у свему, рачуница од пре три-че-
тири године, да уз добру и осмишљену 
стратегију и економску политику, фил-
мска индустрија може постати важан 
извор нових инвестиција и запошља-
вања и озбиљна првиредна грана, то-
ком прошле и ове године добила је своју 
потврду. Оно што треба још једанпут 
нагласити и што посебно потврђује ус-
пешност ове стратегије, јесте да стране 
и домаће филмске корпорације користе 
српске професионалне и материјалне 
ресурсе, запошљавају велики број људи, 
бележи се повећан број ноћења и угос-
титељских услуга и, на крају крајева, 
атрактивне српске локације добијају 
рекламу у другим државама.
Славица Даниловић, извори: bbc.com,

Танјуг, дневник.рс, информер.рс

     
ХОТЕЛ БЕОГРАД

   У Београду је недавно почело снимање филма „Хотел Бео-
град“, у режији Константина Статског, који представља наста-
вак популарних руских ТВ серија „Кухиња“ и „Хотел Елеон“, а 
главне улоге играју Милош Биковић и његова колегиница из 
Русије Дијана Пожарскаја. „Дошли смо на једну идеју како да 
освежимо пројекат и понудимо нешто ново за руско тржиште. 
Из тога се створила идеја да урадимо серију и филм, који би 
био наставак франшизе и чија би се радња дешавала у Бео-
граду и у Србији, како бисмо додали српски колорит, промо-
висали српску културу и Србију као земљу и као дестинацију“, 
изјавио је Биковић, који је као продуцент за снимање филма 
ангажовао и бројне српске глумце и филмске раднике.
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Т оком прошлонедељне посете oпштини Младеновац и 
обиласка јавних радова који су тамо у току, директор 
београдске филијале НСЗ Добросав Марић је искористио 
прилику да похвали председника те општине Влада-

на Глишића и његов тим, истакавши да од свих београдских 
општина НСЗ има најбољу и најобимнију сарадњу управо са 
Младеновцем, која траје већ готово две деценије.

- Од када се почело са праксом заједничког финансирања 
програма запошљавања од стране градских општина и НСЗ, 
интензивно партнерски радимо на смањењу незапослености 
у Младеновцу. Ове године смо преко јавних радова ангажо-
вали 25 лица, од чега 14 особа са инвалидитетом и изузетно 
нам је значајно да управо њих укључимо у свет рада, јер су 
то, како смо и овде могли да чујемо, изузетно добри и савесни 
радници. Стога позивамо приватна предузећа да конкуришу 
за наше програме олакшица при запошљавању, јер још имамо 

неискоришћених средстава за отварање нових радних места - 
поручио је Марић и додао да ће до краја године београдска 
филијала НСЗ уложити у разне програме запошљавања преко 
300 милиона динара.

Он је објаснио да је за самозапошљавање и отварање нових 
радњи у Младеновцу НСЗ издвојила око милион динара из соп-
ственог буџета, а за ново запошљавање око 1,8 милиона. Како 
је истакао, програми стручног оспособљавања и стручне прак-
се прилика су за младе да одраде приправнички стаж, стекну 
почетно радно искуство и докажу се послодавцу као добри и 
сигурни радници, што ће им знатно повећати шансе за даље 
запошљавање, те је позвао све младе без радног искуства да се 
јаве својим саветницима за запошљавање који ће их упутити 
у ове програме.

Председник ГО Младеновац Владан Глишић захвалио се 
Националној служби на дугогодишњој подршци у борби са не-
запосленошћу, а нарочито када су у питању теже запошљиве 
категорије грађана и особе са инвалидитетом.

МЛАДЕНОВАЦ - ЗНАЧАЈАН ПАРТНЕР
 У СУЗБИЈАЊУ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ

Сарадња београдске филијале НСЗ са градским општинама

„У наредној години Општина ће се озбиљно позабавити креирањем нових радних 
места, довођењем инвеститора и у веома блиској будућности грађани могу 

очекивати повољне вести“, истакао је председник ГО Младеновац Владан Глишић

     
ЗАДОВОЉНИ ШТО МОГУ ДА РАДЕ

   Мирослав Иванчевић из Ковачевца, по занимању керамичар, 
37 година је радио у младеновачкој „Керамици“, а без посла је 
остао када је фабрика пропала 2014. године. Инвалид је друге 
категорије, због чега је од губитка посла више пута учествовао у 
јавним радовима које организују Општина и НСЗ. На тај начин је 
сакупио око 2 године стажа, што му је, како каже, пуно значило, 
јер му је до пензије остало да ради још око 2,5 године.
   - Јавни радови су ми једина шанса да радим, јер сам већ у годи-
нама, а и инвалид сам, па нико неће да ме запосли. Иако немам 
палац, без проблема бих, рецимо, могао да возим камион, али 
сам категорисан као инвалид и нико не жели да ме запосли на 
тим пословима. На јавним радовима сам углавном ангажован 
при градском зеленилу на кошењу траве и сређивању паркова, а 
радио сам и у рециклажном центру на балирању картона - прича 
Иванчевић.
   Дејан Петровић је ангажован на јавном раду Спортског центра 
Младеновац, на пословима сређивања зелених површина. Такође 
је радио у „Керамици“ Младеновац, као ливац, пуне 23 године, а 
од њене пропасти је незапослен. У међувремену је, каже, радио 
повремено приватно са мајсторима, а сада је први пут укључен у 
јавне радове.
   - Веома сам задовољан што сам у прилици да четири месеца 
учествујем у јавним радовима спортског центра и бићу ту до 9. 
новембра. Овде радим на чишћењу и одржавању зелених повр-
шина и спортских терена. Иде зима, а тада је тешко наћи посао, 
па ми је једина могућност да будем у контакту са својим савет-
ником за запошљавање и надам се да ће искрснути неки посао 
- каже Петровић.
   Немања Павловић је остао без ноге, те је категорисан као особа 
са инвалидитетом четврте категорије, што је, како каже, око 70% 
инвалидитета. По занимању је алатничар, али није никада радио 
у свом занимању. Радио је на „презлама“ у предузећу „Маковица“, 
укупно око пет година. Сада први пут учествује у јавним радо-
вима спортског центра на пословима редара, цепања карата за 
базен и слично. О својим послодавцима има само речи хвале и 
каже да су увиђајни и коректни и да га нису терали да претерано 
ради, иако је, како истиче, увек спреман да се прихвати сваког 
посла, у складу са својим могућностима. Волео би да нађе посао 
чувара, због чега је у сталном контакту са својом саветницом за 
запошљавање, која га, како напомиње, стално зове.

Добросав Марић и Владан Глишић 



Д ом здравља у Кикинди, као и претходних година, учествује у реализацији програма стручне праксе. Пет лица се тренутно 
стручно оспособљава за самосталан рад у струци за коју су стекли одговарајуће образовање, након чега ће стећи услов за 
полагање стручног испита, који је законом предвиђен као посебан услов за самосталан рад у струци. 

Ангажовање два лица се финансира из средстава републичког буџета, а три лица по јавном позиву за програм стру-
чне праксе који се реализује заједничким средствима Националне службе за запошљавање и Града Кикинда (ЛАПЗ). 

У програм стручне праксе укључени су медицински техничари. Сарадња са Домом здравља из Кикинде веома успешно се реа-
лизује већ више година. На овај начин, кроз програм стручног оспособљавања, Дом здравља омогућава лицима здравствене струке, 
ангажовањем стручних ментора запослених код послодавца, да своја знања стечена формалним образовањем лиценцирају и поста-
ну конкурентнији на тржишту рада. 

Организовање стручне праксе је одличан начин да се и послодавци промовишу као друштвено одговорни и дају свој допринос 
заједници у којој раде, као и целокупном друштву. Незапослена лица без радног искуства у струци имају бројне перспективе: добијају 

драгоцено радно искуство, развијају вештине, шире мрежу својих конта-
ката, развијају своја интересовања и способности. 

Једна од медицинских техничара која је укључена у програм је и Дра-
гана Кнежевић, тек свршена средњошколка. „Одмах након матурирања 
пријавила сам се у филијалу за запошљавање у Кикинди, са намером да 
обавим неопходно стажирање, како бих стекла услов за полагање струч-
ног испита. У Дому здравља у Кикинди исказали су спремност да ми 
омогуће стажирање уз ментора који ће ми пренети своја стручна знања, 
а Национална служба за запошљавање месечном новчаном помоћи даје 
ми додатни стимуланс у реализацији мог циља“, истиче Драгана. 

Национална служба за запошљавање, у складу са опредељеном кво-
том за јавни сектор, на овај начин учествује у стручном оспособљавању 
лица и заједничким снагама са послодавцем утиче да млади и стручни 
кадрови остану у својој земљи.

- Када је у питању Младеновац, рекао бих да је ово кап у 
мору, али заједно са НСЗ интензивно настављамо да радимо 
на подршци незапосленима. У наредној години Општина ће 
се озбиљно позабавити креирањем нових радних места, до-
вођењем инвеститора и у веома блиској будућности грађани 
могу очекивати повољне вести. Такође смо са НСЗ договори-
ли да у наредној години проширимо неке заједничке пројекте 
и повећамо број људи који могу да конкуришу за јавне радо-
ве и друге програме - рекао је Глишић и поручио да ће се од 

2020. године кренути у интензиван развитак Младеновца и 
повећање броја радних места, што ће, како је истакао, проузро-
ковати и бољи квалитет живота.

Поред удруживања средстава са општинама на спровођењу 
локалних планова запошљавања, београдска филијала НСЗ је 
по редовним јавним позивима и конкурсима за финансирање 
програма запошљавања из сопствених средстава издвојила 
900.000 динара за реализацију јавних радова у Младеновцу 
на којима је запослено 9 особа са инвалидитетом, за самозапо-
шљавање 5 Младеновчана још милион динара, а за запошља-
вање 12 незапослених на новоотвореним радним местима код 
10 послодаваца још 1.800.000 динара. Стална сарадња НСЗ са 
овом градском општином огледа се и у редовном организовању 
обуке „Пут до успешног предузетника“, као и кроз обуке у Клубу 
за тражење посла, организовање сајамове запошљавања и пре-
зентације јавних позива.

КОНКУРЕНТНИЈИ НА ТРЖИШТУ РАДА
Кикиндски Дом здравља у програму стручне праксе

Организовање стручне праксе је одличан начин да се и послодавци промовишу као 
друштвено одговорни и дају свој допринос заједници у којој раде, као и целокупном друштву

     
САРАДЊА СА БЕОГРАДСКИМ ОПШТИНАМА 

   Што се тиче локалних акционих планова запошљавања на 
чијем спровођењу НСЗ партнерски сарађује са локалним само-
управама, београдска филијала НСЗ у овој години учествује у 
реализацији програма и мера активне политике запошљавања 
заједно са Градом Београдом и општинама Лазаревац, Младе-
новац и Врачар, док Општини Звездара ове године пружа само 
техничку подршку у спровођењу јавних радова.
   - Заједно са Градском управом Београда је издвојено укупно 
27.272.727 динара за самозапошљавање 59 незапослених лица, 
за запошљавање 78 лица из категорије теже запошљивих на но-
воотвореним радним местима и ангажовање 14 незапослених 
младих преко програма стручне праксе. Са Општином Лазаре-
вац је обезбеђено 1.818.182 динара за програм самозапошља-
вања. Са Општином Младеновац уложено 1.240.909 динара у 
програме јавних радова, програм стицања практичних знања и 
програм обуке на захтев послодавца. Са Општином Врачар је 
опредељено 1.818.182 динара за субвенције послодавцима за 
запошљавање 12 лица из категорије теже запошљивих на ново-
отвореним радним местима - навела је Весна Живковић Костић, 
начелница Одељења за програме запошљавања у Филијали за 
град Београд НСЗ.
   Она је додала да на реализацији локалних планова запошља-
вања београдска филијала у овој години пружа техничку подрш-
ку Општини Младеновац у спровођењу јавних радова за 11 не-
запослених лица, као и Општини Звездара у реализацији јавних 
радова на којима је ангажовано 20 незапослених лица. 

Весна Данић

Немања Новаковић
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Oпшти услови огласа/конкурса 

Вашу пријаву на оглас/конкурс, са правноваљаним доказима о испуњавању услова за обављање 
наведених послова, упутите на адресу послодавца, у року од осам дана од дана објављивања огласа/
конкурса, осим ако није наведен други рок.

Ако у огласу/конкурсу није другачије наведено, треба подразумевати следеће:

- радни однос се заснива на неодређено време, са пуним радним временом;
- пробни рад, пол, године живота, ван оних које су прописане законом, школски успех и сл.  
  нису неопходни или елиминаторни услови;
- провера радних способности није предвиђена.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се 
без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто
(осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано).

Како да предате оглас за слободна радна места 

Оглашавање у публикацији „Послови“ је бесплатно. Текст огласа за слободна радна места можете предати у 
најближој филијали/служби Националне службе за запошљавање.

У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ 
МЕСТА

856
Администрација и управа               10 
Трговина и услуге                              27 
Медицина                                         28
Здравство и социјална заштита                             34 
Пољопривреда                                         34
Индустрија и грађевинарство                 34
Наука и образовање                          36

Бесплатна публикација о запошљавању 925.09.2019. |  Број 848 |   
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Администрација и управа

                Администрација и управа

БЕОГРА Д

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

УПРАВА ЗА ЈАВНИ ДУГ
Београд, Поп Лукина 7-9

На основу члана 54 Закона о државним службеници-
ма („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправ-
ка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 
104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), 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 сагласнос-
ти за ново запошљавање и додатно радно ангажовање 
код корисника јавних средстава 51 број: 112-5341/2019 
од 29. маја 2019. године, Министарство финансија - 
Управа за јавни дуг, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА 
У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА 

УПРАВА ЗА ЈАВНИ ДУГ
I Орган у коме се радно место попуњава: Минис-
тарство финансија - Управа за јавни дуг, Поп-Лукина 7-9, 
11000 Београд
II Радна места које се попуњава:

1. Радно место за стручно-
аналитичке послове из области 

управљања ризицима
у Групи за анализу јавног дуга и 

управљање финансијским ризицима, 
у Одсеку за стратешко планирање, 

анализу јавног дуга, управљање 
финансијским ризицима и извештавање, 
у звању саветник, систематизовано под 

редним бројем 12 Правилника
1 извршилац

Опис послова: учествује у припреми средњороч-
не стратегије управљања јавним дугом; прикупља 
податке и учествује у пословима праћења анали-
зе и процене степена финансијских ризика и ризика 
гарантованог дуга и зајмова из средстава јавног дуга 
на портфолио јавног дуга, и у пословима припреме 
извештаја о њиховом утицају; прикупља податке и 
учествује пословима дефинисања оперативних ризи-
ка и припреми извештаја о оперативним ризицима; 
припрема периодичних анализа у вези структуре и 
промене јавног дуга и учествује у изради пројекција 
и анализа средњорочног кретања јавног дуга и изно-
са трошкова сервисрања јавног дуга, анализа одр-
живости дуга и дугорочне одрживост пројектованог 
нивоа задуживања; учествује у изради Годишњег 
плана задуживања и апропријације за трансакције 
са јавним дугом за Закон о буџету Републике Србије, 
учествује у припреми Годишњег извештаја у вези опе-
рација са јавним дугом; ради на пословима у вези са 
праћењем и извештавањем о гарантованом и нега-
рантованом задуживању локалне власти; учествује 
у развоју апликације за управљање јавним дугом и 
финансијским ризицима; обавља и друге послове по 
налогу руководиоца Групе. 

Услови: стечено високо образовање из научне области 
економске науке или природно-математематичких нау-
ка или техничко-технолошких наука на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит 
и најмање три године радног искуства у струци, као и 
потребне компетенције за обављање послова радног 
места.

2. Радно место за стручно-
аналитичке послове у вези са 

извештавањем
у Групи за извештавање и стратешко 

планирање, у Одсеку за стратешко 
планирање, анализу јавног дуга, 

управљање финансијским ризицима 
и извештавање, у звању саветник, 

систематизовано под редним бројем 15 
Правилника
1 извршилац

Опис послова: Учествује у припреми средњорочне 
стратегије за управљање јавним дугом, учествује у 
пословима припреме стратегије за управљање виш-
ковима ликвидности, односно средствима финан-
сијске имовине Републике Србије под управљањем; 
учествује у припреми периодичних извештаја о 
стању јавног дуга; ради на припреми периодич-
них планова сервисирања обавеза по основу јавног 
дуга; припрема периодичне помоћне евиденције 
(извештаје) у вези са јавним дугом; учествује у при-
преми Годишњих извештаја у вези операција са јав-
ним дугом; ради на пословима у вези са праћењем 
и извештавањем о гарантованом и негарантованом 
задуживању локалне власти; припрема извештаје за 
потребе израде Закона о буџету Републике Србије; 
ради на развоју апликација за управљање јавним 
дугом и финансијским ризиицима; обавља и друге 
послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне 
област економске науке или природно-математема-
тичких наука или техничко-технолошких наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит и најмање три године радног 
искуства у струци, као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

III Место рада: Београд, Поп-Лукина 7-9

IV Фазе изборног поступка и учешће кандида-
та: Изборни поступак спроводи се из више обавезних 
фаза у којима се проверавају опште функционалне, 
посебне функционалне и понашајне компетенције и 
фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.

У изборном поступку проверавају се:
1. Опште функционалне компетенције, и то:
• организација и рад државних органа РС - провера-
ваће се путем теста (писмено);
• дигитална писменост - провераваће се решавањем 
задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација - провераваће се писменим 
путем.

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

2. Посебне функционалне компетенције: 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 функ-
ционалних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:
Посебна функционална компетенција за област 
рада - студијско-аналитички послови (прикупљање и 
обрада података из различизтих извора, укључујући 
и способност критичког вредновања и анализирање 

доступних информација) - провераваће се путем 
симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место 
- релевантно професионално окружење, прописи и 
акти из надлежности и организације органа (Закон 
о јавном дугу, Стратегија управљања јавним дугом) - 
провераваће се путем есеја (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место 
- страни језик (енглески Б1) - провераваће се путем 
разговора (усмено).

За радно место под редним бројем 2:
Посебна функционална компетенција за област 
рада - студијско-аналитички послови (прикупљање и 
обрада података из различизтих извора, укључујући 
и способност критичког вредновања и анализирање 
доступних информација) - провераваће се путем 
симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место 
- релевантно професионално окружење, прописи и 
акти из надлежности и организације органа (Закон 
о јавном дугу, Стратегија управљања јавним дугом) - 
провераваће се путем есеја (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место 
- страни језик (енглески Б1) - провераваће се путем 
разговора (усмено).

3. Понашајне компетенције: Понашајне компе-
тенције (управљање информацијама, управљање 
задацима и остваривање резултата, оријентација 
ка учењу и променама, изградња и одржавање 
професионалних односа, савесност, посвеће-
ност и интегритет) - провераваће се путем психо-
метријских тестова и интервјуа базираног на ком-
петенцијама.

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

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

Информације o материјалимa за припрему кандидата 
за проверу посебних функционалних компетенција 
могу се наћи на веб-страници Министарства финан-
сија - Управа за јавни дуг, www.javnidug.gov.rs

V Рок за подношење пријава: Рок за подношење 
пријава је двадесет дана и почиње да тече наредног 
дана од дана објављивања у периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање - листу 
„Послови“.

VI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет презентацији 
Министарства финансија - Управа за јавни дуг, Поп-Лу-
кина 7-9, 11000 Београд и Службе за управљање кадро-
вима или у штампаној верзији на писарници Министар-
ства финансија - Управа за јавни дуг, Поп-Лукина 7-9, 
11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс“.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава 
добија шифру под којом подносилац пријаве учест-
вује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве 
уноси се у образац пријаве након што комисија саста-
ви списак кандидата међу којима се спроводи избор-
ни поступак.

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

Доказ који се прилаже уз образац пријаве је писани 
доказ о знању рада на рачунару и страног језика.

Кандидати који уз образац пријаве доставе писани 
доказ о знању рада на рачунару и страног језика 
биће ослобођени провере компетенције „дигитална 
писменост“ и „енглески језик Б1“, сем уколико коми-
сија одлучи да се приложени доказ не може прихва-
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тити као доказ којим се кандидат ослобађа од про-
вере опште компетенције „дигитална писменост“ и 
„енглески језик Б1“.

VII Остали докази које прилажу кандида-
ти који су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са Конкурсном коми-
сијом: оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству; оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених; оверена фотоко-
пија дипломе или уверења којим се потврђује стручна 
спрема која је наведена у условима за радно место; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о положе-
ном државном стручном испиту за рад у државним 
органима (уколико кандидат има положен државни 
стручни испит) кандидати са положеним правосуд-
ним испитом уместо доказа о положеном државном 
стручном испиту подносе доказ о положеном пра-
восудном испиту; оригинал или оверена фотокопија 
доказа о радном искуству у струци (потврде, решења 
и други акти из којих се види на којим пословима, 
у ком периоду и са којом стручном спремом је сте-
чено радно искуство). Државни службеник који 
се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о 
држављанству и извода из матичне књиге рођених 
подноси решење о распоређивању или премештају 
на радно место у органу у коме ради или решење да 
је нераспоређен.

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

Напомена: Документа о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција су: уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о положеном државном стручном испиту за 
рад у државним органима, односно уверење о поло-
женом правосудном испиту.

Законом о општем управном поступку („Службени 

гласник РС“, број: 18/16), између осталог, прописа-
но је да су органи у обавези да по службеној дуж-
ности, када је то неопходно за одлучивање, у складу 
са законским роковима, бесплатно размењују, врше 
увид, обрађују и прибављају личне податке о чиње-
ницама садржаним у службеним евиденцијама, осим 
ако странка изричито изјави да ће податке прибави-
ти сама. Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о поло-
женом државном стручном испиту за рад у држав-
ним 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 евиденција.

VIII Рок за подношење осталих доказа: Канди-
дати који су успешно прошли претходне фазе избор-
ног 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 прилажу у конкурсном поступку, односно који 
на основу достављених или прибављених дока-
за не испуњавају услове за запослење, писмено се 
обавештавају да су искључени из даљег изборног 
поступка. Докази се достављају на адресу Министар-
ство финансија - Управа за јавни дуг, Поп-Лукина 7-9, 
11000 Београд.

IX Датум и место провере компетенција учесни-
ка конкурса у изборном поступку: Са учесницима 
конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, раз-
умљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене 
огласом о јавном конкурсу, на основу података наве-
дених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак 
ће се спровести, почев од 21. октобра 2019. године, о 
чему ће кандидати бити обавештени на бројеве теле-
фона или електронске адресе које су навели у својим 
пријавама.

Провере општих функционалних компетенција и 
понашајних компетенција ће се обавити у Служби за 
управљање кадровима, Палатa „Србија“ Нови Бео-
град, Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило).

Провера посебних функционалних компетенција 
и интервју са Конкурсном комисијом ће се обави-
ти у Министарству финансија - Управи за јавни дуг, 
Поп-Лукина 7-9, 11000 Београд.

Учесници конкурса који су успешно прошли једну 
фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, 
месту и времену спровођења наредне фазе изборног 
поступка на контакте (бројеве телефона или елек-
торнске адресе), које наведу у својим пријавама.

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

XI Трајање радног односа: За оглашено радно 
место радни однос се заснива на неодређено време.

XII Лице задужено за давање обавештења: 
Милица Милићевић Стојановић, тел. 011/2927-614.

XIII Адреса на коју се подноси попуњен образац 
пријаве на конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се 
поштом на адресу: Министарство финансија - Управа 
за јавни дуг, Поп-Лукина 7-9, 11000 Београд, са наз-
наком „За јавни конкурс са називом радног места на 
који се конкурише“ или предају непосредно на писар-
ници Министарства финансија - Управе за јавни дуг, 
Поп-Лукина 7-9, 11000 Београд са назнаком „За јавни 
конкурс за попуњавање извршилачког радног места 
(назив радног места)”.

НАПОМЕНE: Кандидати који први пут заснивају рад-
ни однос у државном органу подлежу пробном раду 
од 6 месеци. Кандидати без положеног државног 
стручног испита примају се на рад под условом да тај 
испит положе до окончања пробног рада. Кандидати 
са положеним државним стручним испитом немају 
предност у изборном поступку у односу на кандидате 
без положеног државног стручног испита.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложе-
ни сви потребни докази у оригиналу или фотокопији 
овереној од надлежног органа (јавног бележника, у 
општинској управи или суду), биће одбачене закључ-
ком конкурсне комисије.

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији 

и огласној табли Службе за управљање кадрови-
ма, на порталу е-Управе, на интернет презентацији, 
огласној табли и периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање.

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

Датум оглашавања: 25.09.2019. Датум истека 
рока за пријављивање: 16.10.2019.

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЦАРИНА

Објављује

ИСПРАВКУ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ
јавног конкурса за пријем у радни однос 
на неодређено време у Управи царина, 

који је објављен 18.09.2019. године
У делу који се односи на објављено радно место за 
Царинарницу Београд, код редног броја 

7. Радно место за послове царинског 
надзора - цариник, звање царински 
надзорник, ЦИ Аеродром Београд - 1 

извршилац
под ОПИСОМ ПОСЛОВА, уместо: „Обрађује 
предмете царинско-управног поступка; припрема 
и израђује првостепена решења у царинско-управ-
ном поступку; прикупља све релевантне чињенице 
ради израде решења; води евиденције о изврш-
ности решења и прати рокове; припрема одго-
воре о питањима из области царинско-управног 
поступка; врши измене података у информационом 
систему царинске службе; остварује сарадњу са 
другим унутрашњим јединицама у вези са предме-
тима царинско-управног поступка; даје информације 
странкама по питањима из делокруга рада; обавља 
и друге послове по налогу шефа Одсека, треба да 
стоји

ОПИС ПОСЛОВА: Врши послове царинског надзора 
над допремљеном царинском робом, робом смеште-
ном у складиштима и другим просторима, као и дру-
гом царинском робом; проверава да ли су испуњени 
услови за унос података из декларације у инфор-
мациони систем; уноси податке из декларације у 
информациони систем, упоређује истоветност пода-
така са писаног обрасца и у електронском облику и 
предузима све потребне мере у вези са прихватањем 
декларације; води прописане евиденције, као што је 
евиденција раздужења робе, раздужења ПУР - ПИР, 
ТИР и АТА карнета; раздваја и архивира царинска 
документа; обавља и друге послове по налогу шефа 
Одсека.

У свему осталом текст конкурса остаје непро-
мењен.

Администрација и управа

www.nsz.gov.rs Посао се не чека, посао се тражи
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ
ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

Београд

Агенција за борбу против корупције поступајући на 
основу чл. 15 Закона о Агенцији за борбу против 
корупције („Службени гласник РС”, бр. 97/08, 53/10, 
66/11 - УС, 67/13 - УС, 112/13 - аутентично тума-
чење и 8/15 - УС), чл. 54 Закона о државним служ-
беницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 
- исправка, 83/05 - исправка, 64/07 - измена, 67/07 
- исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), чл. 
9 ст. 3, чл. 10, 11 и 12 Уредбе о интерном и јавном 
конкурсу за попуњавање радних места у државним 
органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19, у даљем 
тексту: Уредба) члана 30 Правилника о унутрашњем 
уређењу и ситематизацији радних места у Стручној 
служби Агенције за борбу против корупције број: 014-
110-00-0003/19-01 од 14.03.2019. године (у даљем 
тексту: Правилник) и чл. 4 Правилникa о попуња-
вању радних места у Стручној служби Агенције за 
борбу против корупције број: 014-110-00-0007/19-01 
од 13.05.2019. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА 
У СЛУЖБИ АГЕНЦИЈЕ ЗА БОРБУ 

ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

I Орган у коме се попуњавају положаји: Агенција 
за борбу против корупције, Београд, Царице Милице 1

II Положај који се попуњава:

1. Шеф Канцеларије директора, 
положај у другој групи

Опис послова: Руководи, планира, организује и над-
зире рад Канцеларије; додељује послове непосредним 
извршиоцима; вреднује радну успешност запослених 
у Канцеларији; одговара за благовремено и стручно 
извршавање радних задатака запослених; контроли-
ше нацрте аката и врши потребне редакције; усклађује 
и унапређује методе рада Канцеларије; израђује ана-
лизе на основу извештаја запослених и предлаже мере 
у вези са пословима из надлежности Канцеларије; по 
потреби, израђује нацрте аката из делокруга Канце-
ларије; стара се о заштити података и исправа из еви-
денција; одговара за вођење евиденција; потписује 
дописе у име Канцеларије у складу са овлашћењима; 
одговора за употребу печата Агенције; помаже дирек-
тору у извршавању послова; обавља друге послове по 
налогу претпостављених.

Услови за рад на радном месту: завршен факултет 
друштвено-хуманистичких наука-стечено високо обра-
зовање на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету и најмање девет 
година радног искуства у струци или седам година рад-
ног искуства у струци од којих најмање две године на 
руководећим радним местима или пет година радног 
искуства на руководећим радним позицијама; поло-
жен државни стручни испит; потребне компетенције за 
обављање послова радног места одређене у Обрасцу 
компетенција.

У изборном поступку проверавају се:

Опште функционалне компетенције и то:
1. организација и рад државних органа Републике 
Србије - провера ће се вршити путем теста;
2. дигитална писменост - провера ће се вршити прак-
тичним радом на рачунару или увидом у доказ о 
знању рада на рачунару;
3. пословна комуникација - провера ће се вршити 
путем писмене симулације;

Посебне функционалне компетенције и то:
1. Посебна функционална компетенција за област 
рада послови руковођења:
- стратегија и канали комуникације - провера ће се 
вршити путем усмене симулације;
- организационо понашање - провера ће се вршити 
путем усмене симулације.

2. Посебна функционална компетенцијa за 
одређено радно местo:
- Прописи из надлежности органа: Закон о агенцији 
за борбу против корупције („Службени гласник РС”, 
бр. 97/08, 53/10, 66/11 - УС, 67/13 - УС, 112/13 - аутен-
тично тумачење и 8/15 - УС) - провера ће се вршити 
путем усмене симулације;
- Акти из делокруга радног места: Стратешки план 
Агенције за борбу против корупције - провера ће се 
вршити путем усмене симулације;

Понашајне компетенције (управљање информа-
цијама; управљање задацима и остваривање резул-
тата; оријентација ка учењу и променама; изградња и 
одржавање професионалних односа; савесност, пос-
већеност и интегритет; управљање људским ресур-
сима; стратешко управљање) - провера ће се вршити 
путем психометријских тестова и интервјуа базираном 
на компетенцијама.

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

Образац пријаве: http://www.acas.rs/wp-content/
uploads/2019/09/Obrazac-prijave-ACAS-sef-Kancelarije-
direktora-1.odt

III Трајање рада на положају и место рада: Рад 
на положају траје пет година, а место рада је Бео-
град, Царице Милице 1.

IV Oпшти услови за рад на свим радним мес-
тима: држављанство Републике Србије, да је учесник 
конкурса пунолетан, има прописану стручну спрему и 
испуњава остале услове одређене законом, другим 
прописом и правилником о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у државном органу, да 
учеснику конкурса раније није престајао радни однос у 
државним органима због теже повреде радне дужности 
из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од 
најмање шест месеци.

V Образац пријаве на конкурс и докази који се 
прилажу: 
• Образац пријаве за конкретно радно место мора 
бити потписан својеручно.
• Образац пријаве на конкурс садржи: податке о 
конкурсу; личне податке; адресу становања; теле-
фон, електронску адресу; образовање, стручне и 
друге испите подносиоца пријаве који су услов за 
заснивање радног односа; податак о знању рада на 
рачунару; податак о знању енглеског језика; додатне 
едукације; радно искуство; посебне услове; посебне 
изјаве од значаја за учешће у конкурсним поступци-
ма у државним органима.
• Пријава на јавни конкурс може се поднети путем 
поште или непосредно на адресу наведену у тексту 
огласа. Пријава се може преузети на линковима 
наведеним у тексту конкурса и у штампаној верзији 
на писарници Агенције за борбу против корупције, 
у Београду, Царице Милице 1. Приликом предаје 
пријаве на јавни конкурс пријава добија шифру под 
којом подносилац пријаве учествује у даљем избор-
ном 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.
• Писани доказ о знању рада на рачунару. Кандида-
ти који уз образац пријаве доставе писани доказ о 
знању рада на рачунару биће ослобођени провере 
компетенције „дигитална писменост“, осим уколи-
ко комисија одлучи да се приложени доказ не може 
прихватити као доказ којим се кандидат ослобађа од 
провере опште компетенције „дигитална писменост”.

Остали докази које прилажу само кандида-
ти који су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са Конкурсном коми-
сијом:
• оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству;
• оригинал или оверена фотокопија извода из матич-
не књиге рођених;
• оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема;
• оригинали или оверене фотокопије доказа о рад-
ном искуству у струци (потврде, решења и други акти 
из којих се може утврдити на којим пословима, са 
којом стручном спремом и у ком периоду је стечено 
радно искуство у струци);
• кандидати који су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са конкурсном комисијом 
биће позвани да, у року од пет радних дана од дана 
пријема обавештења, доставе остале доказе који се 
прилажу у конкурсном поступку; кандидати који не 
доставе наведене доказе који се прилажу у конкур-
сном поступку, односно који на основу достављених 
или прибављених доказа не испуњавају услове за 
запослење, писмено се обавештавају да су искључе-
ни из даљег изборног поступка; докази се достављају 
на наведену адресу Агенције;
• оригинал или оверена фотокопија уверења о поло-
женом државном стручном испиту за рад у државним 
органима, односно правосудном испиту; 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 локал-
не самоуправе у року од 5 дана од дана истека рока 
за подношење пријава на конкурс и да Агенцији за 
борбу против корупције 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 прилажу се на српском језику, у супрот-
ном морају бити преведени и оверени од стране 
овлашћеног судског тумача (не важи за доказе из 
последње тачке). Диплома којом се потврђује струч-
на спрема, а која је стечена у иностранству мора бити 
нострификована.

Одредбама чл. 9 и 103 Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС”, број 18/2016) 
прописано је, између осталог, да у поступку који се 
покреће по захтеву странке орган може да врши 
увид, прибавља и обрађује личне податке о чињени-
цама о којима се води службена евиденција када је то 
неопходно за одлучивање, осим ако странка изричи-
то изјави да ће те податке прибавити сама. 

Документ о чињеницама о којима се води 
службена евиденција је: извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, уверење о поло-
женом стручном испиту за рад у државним органима, 
односно уверење о положеном правосудном испиту.

VI Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок 
за подношење пријава на конкурс је 8 (осам) дана и 
почиње да тече наредног дана од дана објављивања 
у периодичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање. Датум оглашавања: 25.09.2019. годи-
не. Датум истека рока за пријављивање: 03.10.2019. 
године.

VII Место, дан и време када ће се спровести 
изборни поступак: Са кандидатима који испуња-
вају услове за рад на оглашеном радном месту, а чије 
су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и 
потпуне и уз које су приложени сви потребни докази, 
провера општих и посебних функционалних компе-
тенција, као и понашајних компетенција у изборном 
поступку обавиће се почев од 10.10.2019. године у 
просторијама Агенције за борбу против корупције, 
Царице Милице 1, о чему ће учесници конкурса бити 
обавештени.

VIII Лица задужена за давање информација 
о конкурсу: Милена Симић и Слађана Петровић, 
телефон: 011/4149-117.

Администрација и управа
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Напомене: Непотпуне, неблаговремене, недопуште-
не и неразумљиве пријаве биће одбачене решењем 
Конкурсне комисије. Сви тражени докази се подносе у 
оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележ-
ника. Изузетно, у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложени докази 
могу бити оверени у основним судовима, судским јед-
ницама, пријемним канцеларијама основних судова, 
односно општинским управама, као поверени посао. 
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумена-
та које су оверене пре 1. марта 2017. године у основ-
ним судовима, односно општинским управама.

Државни службеник који се пријављује на конкурс, 
уместо уверења о држављанству и извода из матич-
не књиге рођених подноси решење о распоређивању 
или премештају на радно место у органу у коме ради 
или решење да је нераспоређен.

Сходно члану 9 Закона о државним службеницима 
којим је утврђено да су кандидатима при запошља-
вању у државни орган, под једнаким условима дос-
тупна сва радна места и да се избор кандидата засни-
ва на стручној оспособљености, знању и вештинама, 
кандидати са положеним државним стручним испи-
том немају предност у изборном поступку у односу на 
кандидате без положеног државног стручног испита.

Кандидати са положеним правосудним испитом 
уместо доказа о положеном државном стручном 
испиту подносе доказ о положеном правосудном 
испиту. Свакa фаза изборног поступка у селекцији 
кандидата биће елиминациона. Информације о мате-
ријалима за припрему кандидата за проверу општих 
функционалних компетенција могу се наћи на сајту 
Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs. 

Агенција не врши дискриминацију на основу расе, 
боје коже, пола, вере, националности и етничког 
порекла или инвалидитета. Конкуренција се засни-
ва на квалитету и отворена је за све који испуњавају 
прописане услове.

Овај оглас објављује се на огласној табли и интер-
нет презентацији Агенције, на интернет презентацији 
Службе за управљање кадровима, на порталу е-Уп-
раве, интернет презентацији и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ
ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

Београд

Агенција за борбу против корупције поступајући на 
основу чл. 15 Закона о Агенцији за борбу против 
корупције („Службени гласник РС”, бр. 97/08, 53/10, 
66/11 - УС, 67/13 - УС, 112/13 - аутентично тума-
чење и 8/15 - УС), чл. 54 Закона о државним служ-
беницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 
- исправка, 83/05 - исправка, 64/07 - измена, 67/07 
- исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), чл. 
9 ст. 3, чл. 10, 11 и 12 Уредбе о интерном и јавном 
конкурсу за попуњавање радних места у државним 
органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19, у даљем 
тексту: Уредба) члана 30.Правилника о унутрашњем 
уређењу и ситематизацији радних места у Стручној 
служби Агенције за борбу против корупције број: 014-
110-00-0003/19-01 од 14.03.2019. године (у даљем 
тексту: Правилник) и чл. 4 Правилникa о попуња-
вању радних места у Стручној служби Агенције за 
борбу против корупције број: 014-110-00-0007/19-01 
од 13.05.2019. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА У 

СЛУЖБИ АГЕНЦИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ 
КОРУПЦИЈЕ

I Орган у коме се попуњавају радна места: 
Агенција за борбу против корупције, Београд, Царице 
Милице 1

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за самостално 
поступање у контролно-аналитичким 

пословима
у Одсеку за контролу извештаја, у 

Одељењу за контролу финансирања 
политичких активности, у Сектору за 
контролу финансирања политичких 

активности, звање: самостални саветник
1 извршилац

Опис послова: Учествује у вршењу садржинске 
односно канцеларијске и теренске контроле финан-
сирања политичких субјеката; учествује у изра-
ди извештаја о извршеној контроли финансијских 
извештаја политичких субјеката; обавља потребне 
провере код надлежних државних органа и других 
правних субјеката; припрема материјал потребан за 
израду појединачних извештаја; учествује у вршењу 
избора посматрача изборних кампања; учествује 
у вршењу обуке посматрача изборних кампања; 
води одговарајуће евиденције и учествује у изради 
извештаја из надлежности Одсека; обавља друге 
послове по налогу претпостављених.

Услови за рад на радном месту: Завршен економ-
ски факултет-стечено високо образовање на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специја-
листичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету и најмање пет година 
радног искуства у струци; положен државни стручни 
испит; потребне компетенције за обављање послова 
радног места одређене у Обрасцу компетенција.  

У изборном поступку проверавају се:
Опште функционалне компетенције и то:
1. oрганизација и рад државних органа Републике 
Србије - провера ће се вршити путем теста;
2.дигитална писменост - провера ће се вршити прак-
тичним радом на рачунару или увидом у доказ о 
знању рада на рачунару;
3. пословна комуникација - провера ће се вршити 
путем писмене симулације;
Посебне функционалне компетенције и то:
1. Посебна функционална компетенција за област 
рада студијско-аналитички послови:  прикупљање и 
обрада података из различитих извора, укључујући 
и способност критичког вредновања и анализирања 
доступних информација - провера ће се вршити 
путем усмене симулације;
2. Посебна функционална компетенције за одређено 
радно местo:
- Прописи из делокруга радног места: Закон о финан-
сирању политичких активности („Службени гласник 
РС”, бр. 43/2011 и 123/2014) и Правилник о евиден-
цијама и извештајима политичког субјекта бр: 014-
110-00-0001/16-01 од 20.01.2016. године - провера 
ће се вршити путем усмене симулације;

Понашајне компетенције (Управљање информа-
цијама; Управљање задацима и остваривање резул-
тата; Оријентација ка учењу и променама; Изградња 
и одржавање професионалних односа; Савесност, 
посвећеност и интегритет) - провера ће се вршити 
путем психометријских тестова и интервјуа базира-
ном на компетенцијама.

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

Образац пријаве: http://www.acas.rs/wp-content/
uploads/2019/09/Obrazac-prijave-za-radno-mesto-1.doc

2. Радно место за самостално 
поступање у управно-правним 

пословима
у Одсеку за поступање у случајевима 

повреде закона, у Сектору за контролу 
финансирања политичких активности, 

звање: самостални саветник
1 извршилац

Опис послова: Учествује у вођењу поступка и изра-
ди нацрта одлука којима се утврђује да ли постоји 
повреда закона којим се уређује финансирање 
политичких активности; израђује нацрте захтева за 
покретање прекршајног поступка због повреде зако-
на којим се уређује финансирање политичких актив-
ности и израђује нацрте поднесака Агенције у тим 
поступцима; учествује у изради извештаја из надлеж-
ности Одсека; води одговарајуће евиденције; обавља 
друге послове по налогу претпостављених.

Услови за рад на радном месту: завршен прав-
ни факултет-стечено високо образовање на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специја-
листичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету и најмање пет 
година радног искуства у струци; положен државни 
стручни испит; потребне компетенције за обављање 
послова радног места одређене у Обрасцу компетен-
ција.

У изборном поступку проверавају се:

Опште функционалне компетенције и то:
1. организација и рад државних органа Републике 
Србије - провера ће се вршити путем теста;
2. дигитална писменост - провера ће се вршити прак-
тичним радом на рачунару или увидом у доказ о 
знању рада на рачунару;
3. пословна комуникација - провера ће се вршити 
путем писмене симулације;

Посебне функционалне компетенције и то:
1. Посебна функционална компетенција за област 
рада нормативни послови - припрема и израда стуч-
них мишљења и образложења различитих правних 
аката - провера ће се вршити путем усмене симула-
ције;
2. Посебна функционална компетенције за одређено 
радно место:
- прописи из делокруга радног места: Закон о финан-
сирању политичких активности („Службени гласник 
РС”, бр. 43/2011 и 123/2014) и Закон о прекршајима 
(„Службени гласник РС”, бр. 65/13, 13/16 и 98/16 - УС) 
- провера ће се вршити путем усмене симулације;

Понашајне компетенције (Управљање информа-
цијама; Управљање задацима и остваривање резул-
тата; Оријентација ка учењу и променама; Изградња 
и одржавање професионалних односа; Савесност, 
посвећеност и интегритет) - провера ће се вршити 
путем психометријских тестова и интервјуа базира-
ном на компетенцијама.

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

Образац пријаве: http://www.acas.rs/wp-content/
uploads/2019/09/Obrazac-prijave-za-radno-mesto-2.doc

3. Радно место за подршку у 
поступању у управно-правним 

пословима
у Одсеку за поступање у случајевима 

повреде закона, у Сектору за контролу 
финансирања политичких активности, 

звање: млађи саветник
1 извршилац

Опис послова: Пружа подршку у вођењу поступ-
ка и изради нацрта одлука којима се утврђује да 
ли постоји повреда закона којим се уређује финан-
сирање политичких активности; пружа подршку 
у изради нацрта захтева за покретање прекршај-
ног поступка због повреде закона којим се уређује 
финансирање политичких активности; пружа подрш-
ку у изради извештаја из надлежности Одсека; води 
одговарајуће евиденције; обавља друге послове по 
налогу претпостављених.

Администрација и управа
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Услови за рад на радном месту: завршен правни 
факултет-стечено високо образовање на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету и најмање једну 
годину радног искуства у струци или најмање пет 
година радног стажа у државним органима; положен 
државни стручни испит; потребне компетенције за 
обављање послова радног места одређене у Обрасцу 
компетенција.  

У изборном поступку проверавају се:

Опште функционалне компетенције и то:
1. организација и рад државних органа Републике 
Србије - провера ће се вршити путем теста;
2. дигитална писменост - провера ће се вршити прак-
тичним радом на рачунару или увидом у доказ о 
знању рада на рачунару;
3. пословна комуникација - провера ће се вршити 
путем писмене симулације;

Посебне функционалне компетенције и то:
1. Посебна функционална компетенција за област рада 
нормативни послови - припрема и израда стучних миш-
љења и образложења различитих правних аката - про-
вера ће се вршити путем усмене симулације;
2. Посебна функционална компетенција за радно место:
- Прописи из делокруга радног места: Закон о финан-
сирању политичких активности („Службени гласник 
РС”, бр. 43/2011 и 123/2014) и Закон о прекршајима 
(„Службени гласник РС”, бр. 65/13, 13/16 и 98/16 - УС) 
- провера ће се вршити путем усмене симулације;

Понашајне компетенције (Управљање информа-
цијама; Управљање задацима и остваривање резул-
тата; Оријентација ка учењу и променама; Изградња 
и одржавање професионалних односа; Савесност, 
посвећеност и интегритет) - провера ће се вршити 
путем психометријских тестова и интервјуа базира-
ном на компетенцијама.

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

Образац пријаве: http://www.acas.rs/wp-content/
uploads/2019/09/Obrazac-prijave-za-radno-mesto-3.doc

4. Радно место за административно-
техничку подршку за евиденције
у Одсеку за припрему и евиденције у 
Одељењу за контролу финансирања 
политичких активности, у Сектору за 
контролу финансирања политичких 

активности, звање: референт
2 извршиоца

Опис послова: Обавља административно-техничке 
и документационе послове који се односе на пријем, 
разврставање и архивирање материјала упућених 
Сектору; класификује и заводи предмете, акте и 
поднеске; врши здруживања, допуне и комплети-
рање предмета за достављање у рад; врши пријем, 
контролу формалне исправности и верификацију 
финансијских извештаја политичких субјеката; води 
аутоматизоване евиденције предмета и материјала 
по степену поверљивости; води деловодник и дос-
тавне књиге; обавља друге послове по налогу прет-
постављених.

Услови за рад на радном месту: Завршена средња 
школа; положен државни стручни испит; најмање две 
године радног искуства у струци; потребне компетенције 
за обављање послова радног места одређене у Обрасцу 
компетенција.

У изборном поступку проверавају се:
Опште функционалне компетенције и то:
1. организација и рад државних органа Републике 
Србије - провера ће се вршити путем теста;
2. дигитална писменост - провера ће се вршити прак-

тичним радом на рачунару или увидом у доказ о 
знању рада на рачунару;
3. пословна комуникација - провера ће се вршити 
путем писмене симулације;

Посебне функционалне компетенције и то:
1. Посебна функционална компетенција за област 
рада административни послови: методе и технике 
прикупљања, евидентирања и ажурирања подата-
ка у базама података - провера ће се вршити путем 
усмене симулације;
2. Посебна функционална компетенција за радно 
место:
- Прописи и акти из делокруга радног места: Правил-
ник о посматрачима изборне кампање бр: 014-110-
00-0001/19-01 од 08.02.2019. године и Правилник о 
евиденцијама и извештајима политичког субјекта бр: 
014-110-00-0001/16-01 од 20.01.2016. године - прове-
ра ће се вршити путем усмене симулације.

Понашајне компетенције (Управљање информа-
цијама; Управљање задацима и остваривање резул-
тата; Оријентација ка учењу и променама; Изградња 
и одржавање професионалних односа; Савесност, 
посвећеност и интегритет) - провера ће се вршити 
путем психометријских тестова и интервјуа базира-
ном на компетенцијама.

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

Образац пријаве: http://www.acas.rs/wp-content/
uploads/2019/09/Obrazac-prijave-za-radno-mesto-4.doc

5. Радно место за самостално 
поступање у управно-правним 

пословима
у Одсеку за послове провере имовине у 
Одељењу за проверу имовине у Сектору 
за проверу имовине, звање: самостални 

саветник
1 извршилац

Опис послова: Води поступак провере имовине и 
прихода функционера; израђује нацрте мишљења 
за спровођење Закона о Агенцији из надлежности 
Одељења; израђује нацрте захтева за покретање 
прекршајног поступка; израђује нацрте извештаја 
тужилаштву и другим државним органима о 
постојању основа сумње да је извршено неко друго 
кривично дело за које се гоњење предузима по служ-
беној дужности, као и нацрте кривичних пријава; 
води одговарајуће евиденције и израђује извештаје 
из надлежности Одељења; обавља друге послове по 
налогу претпостављених.

Услови за рад на радном месту: Завршен правни 
факултет-стечено високо образовање на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету и најмање пет  
година радног искуства у струци; положен државни 
стручни испит; потребне компетенције за обављање 
послова радног места одређене у Обрасцу компетен-
ција.  

У изборном поступку проверавају се:

Опште функционалне компетенције и то:
1. организација и рад државних органа Републике 
Србије - провера ће се вршити путем теста;
2. дигитална писменост - провера ће се вршити прак-
тичним радом на рачунару или увидом у доказ о 
знању рада на рачунару;
3. пословна комуникација - провера ће се вршити 
путем писмене симулације;

Посебне функционалне компетенције и то:
1. Посебна функционална компетенција за област 
рада управно правни послови - општи управни посту-
пак - провера ће се вршити путем усмене симулације;

2. Посебна функционална компетенције за одређено 
радно место:
- прописи из надлежности органа: Закон о Агенцији 
за борбу против корупције („Службени гласник РС”, 
бр. 97/08, 53/10, 66/11 - УС, 67/13 - УС, 112/13 - аутен-
тично тумачење и 8/15 - УС) - провера ће се вршити 
путем усмене симулације;
- прописи и акти из делокруга радног места: Закон 
о прекршајима („Службени гласник РС”, бр. 65/13, 
13/16 и 98/16 - УС)- провера ће се вршити путем 
усмене симулације;

Понашајне компетенције (Управљање информа-
цијама; Управљање задацима и остваривање резул-
тата; Оријентација ка учењу и променама; Изградња 
и одржавање професионалних односа; Савесност, 
посвећеност и интегритет) - провера ће се вршити 
путем психометријских тестова и интервјуа базира-
ном на компетенцијама.

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

Образац пријаве: http://www.acas.rs/wp-content/
uploads/2019/09/Obrazac-prijave-za-radno-mesto-5.doc

6. Радно место за самостално 
поступање у управно-правним 

пословима
у Одељењу за решавање о сукобу 

интереса у Сектору за сукоб интереса и 
питања лобирања, звање: самостални 

саветник
1 извршилац

Опис послова: Води поступак и израђује нацрте 
одлука по захтевима јавних функционера за давање 
сагласности за вршење друге јавне функције или 
обављања друге делатности или другог посла у 
најсложенијим предметима; води поступак и израђује 
нацрте мишљења на основу захтева за давање миш-
љења и нацрте одлука у предметима формираним 
по пријавама или по службеној дужности, у вези са 
сукобом интереса функционера или недозвољеном 
кумулацијом функција у најсложенијим предметима; 
предлаже и прати извршење одлука Агенције у тим 
предметима и предлаже покретање поступака пред 
прекршајним судовима и другим надлежним држав-
ним органима поводом одлука Агенције из области 
сукоба интереса; прати праксу Управног суда у вези 
са предметима у којима је поступао и израђује нацр-
те поднесака Агенције у тим споровима; води одгова-
рајуће евиденције и израђује извештаје из надлеж-
ности Одељења; обавља друге послове по налогу 
претпостављених.

Услови за рад на радном месту: Завршен правни 
факултет-стечено високо образовање на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету и најмање седам 
година радног искуства у струци; положен државни 
стручни испит; потребне компетенције за обављање 
послова радног места одређене у Обрасцу компетен-
ција.  

У изборном поступку проверавају се:

Опште функционалне компетенције и то:
1. организација и рад државних органа Републике 
Србије - провера ће се вршити путем теста;
2. дигитална писменост - провера ће се вршити прак-
тичним радом на рачунару или увидом у доказ о 
знању рада на рачунару;
3. пословна комуникација - провера ће се вршити 
путем писмене симулације;

Посебне функционалне компетенције и то:
1. Посебна функционална компетенција за област 
рада управно правни послови - општи управни посту-
пак - провера ће се вршити путем усмене симулације;

Администрација и управа
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2. Посебна функционална компетенције за одређено 
радно место:
- прописи из надлежности органа: Закон о Агенцији 
за борбу против корупције („Службени гласник РС”, 
бр. 97/08, 53/10, 66/11 - УС, 67/13 - УС, 112/13 - аутен-
тично тумачење и 8/15 - УС) - провера ће се вршити 
путем усмене симулације;
- прописи и акти из делокруга радног места: Закон 
о прекршајима („Службени гласник РС”, бр. 65/13, 
13/16 и 98/16 - УС) - провера ће се вршити путем 
усмене симулације;

Понашајне компетенције (Управљање информа-
цијама; Управљање задацима и остваривање резул-
тата; Оријентација ка учењу и променама; Изградња 
и одржавање професионалних односа; Савесност, 
посвећеност и интегритет) - провера ће се вршити 
путем психометријских тестова и интервјуа базира-
ном на компетенцијама.

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

Образац пријаве: http://www.acas.rs/wp-content/
uploads/2019/09/Obrazac-prijave-za-radno-mesto-6.doc

7. Радно место за помоћ у поступању 
у управно-правним пословима

у Одсеку за контролу преноса 
управљачких права, у Одељењу за 

решавање о сукобу интереса у Сектору 
за сукоб интереса и питања лобирања, 

звање: саветник
1 извршилац

Опис послова: Учествује у поступку контроле зако-
нитости преноса управљачких права и поверавања 
пословођења; учествује у контроли правних лица 
у којима је функционер власник више од 20% уде-
ла или акција и поступака приватизације, јавних 
набавки и других поступака чији је исход закључи-
вање уговора са органом Републике, територијалне 
аутономије, локалне самоуправе, другим корисни-
ком буџета, односно другим правним лицем чији је 
оснивач орган Републике, територијалне аутономије 
или локалне самоуправе или правним лицем у којем 
је више од 20% капитала у јавној својини; учест-
вује у изради нацрта мишљења на основу захтева 
за давање мишљења и нацрта одлука у предметима 
формираним по пријавама или по службеној дужнос-
ти, у вези са преносом управљачких права и права 
пословођења и сукобом интереса у тим предметима; 
учествује у праћењу извршење одлука Агенције у тим 
предметима; прати судску праксу у управним спо-
ровима у вези са предметима у којима је поступао; 
води одговарајуће евиденције и припрема материјал 
потребан за израду појединачних извештаја; обавља 
друге послове по налогу претпостављених.

Услови за рад на радном месту: Завршен прав-
ни факултет-стечено високо образовање на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специја-
листичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету и најмање три  
године радног искуства у струци; положен државни 
стручни испит; потребне компетенције за обављање 
послова радног места одређене у Обрасцу компетен-
ција.  

У изборном поступку проверавају се:

Опште функционалне компетенције и то:
1. организација и рад државних органа Републике 
Србије - провера ће се вршити путем теста;
2. дигитална писменост - провера ће се вршити прак-
тичним радом на рачунару или увидом у доказ о 
знању рада на рачунару;
3. пословна комуникација - провера ће се вршити 
путем писмене симулације;

Посебне функционалне компетенције и то:
1. Посебна функционална компетенција за област 
рада управно правни послови - општи управни посту-
пак - провера ће се вршити путем усмене симулације;
2. Посебна функционална компетенције за одређено 
радно место:
- прописи из надлежности органа: Закон о Агенцији 
за борбу против корупције („Службени гласник РС”, 
бр. 97/08, 53/10, 66/11 - УС, 67/13 - УС, 112/13 - аутен-
тично тумачење и 8/15 - УС) - провера ће се вршити 
путем усмене симулације;
- прописи и акти из делокруга радног места: Закон 
о прекршајима („Службени гласник РС”, бр. 65/13, 
13/16 и 98/16 - УС) - провера ће се вршити путем 
усмене симулације;

Понашајне компетенције (Управљање информа-
цијама; Управљање задацима и остваривање резул-
тата; Оријентација ка учењу и променама; Изградња 
и одржавање професионалних односа; Савесност, 
посвећеност и интегритет) - провера ће се вршити 
путем психометријских тестова и интервјуа базира-
ном на компетенцијама.

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

Образац пријаве: http://www.acas.rs/wp-content/
uploads/2019/09/Obrazac-prijave-za-radno-mesto-7.doc

8. Радно место за извођење 
едукативних програма

у Одсеку за едукације, антикорупцијске 
планове и Стратегију у Сектору за 

превенцију и јачање интегритета, звање: 
виши саветник
1 извршилац

Опис послова: Израђује план и програм обуке о 
етици и интегритету; израђује едукативне мате-
ријале и друге едукативне садржаје; изводи обуку о 
етици и интегритету; организује и спроводи евалуа-
цију обука о етици и интегритету; израђује анализу 
потреба циљних група за едукацијом у области етике 
и интегритета и спречавања корупције; води одгова-
рајуће евиденције и израђује извештаје из надлеж-
ности Одсека; обавља друге послове по налогу прет-
постављених.

Услови за рад на радном месту: Завршен факул-
тет друштвено-хуманистичких наука-стечено висо-
ко образовање на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету и најмање седам година радног искуства 
у струци; положен државни стручни испит; потреб-
не компетенције за обављање послова радног места 
одређене у Обрасцу компетенција.

У изборном поступку проверавају се:

Опште функционалне компетенције и то:
1. организација и рад државних органа Републике 
Србије - провера ће се вршити путем теста;
2. дигитална писменост - провера ће се вршити прак-
тичним радом на рачунару или увидом у доказ о 
знању рада на рачунару;
3. пословна комуникација - провера ће се вршити 
путем писмене симулације;

Посебне функционалне компетенције и то:
1. Посебна функционална компетенција за област 
рада послови односа са јавношћу (понашање 
друштвених група, организационо понашање и ети-
ка) - провера ће се вршити путем писане симулације;
2. Посебна функционална компетенција за радно 
место:
- IT алати: алати за креирање презентација (PPT) - 
провера ће се вршити путем писане симулације;
- акти из делокруга радног места (План и програм 
стручног усавршавања функционера и запослених 

у јавном сектору у области борбе против корупције, 
етике и интегритета; Етика и интегритет у јавном сек-
тору-Приручник за извођење обуке) - провера ће се 
вршити путем  усмене симулације;

Понашајне компетенције (Управљање информа-
цијама; Управљање задацима и остваривање резул-
тата; Оријентација ка учењу и променама; Изградња 
и одржавање професионалних односа; Савесност, 
посвећеност и интегритет) - провера ће се вршити 
путем психометријских тестова и интервјуа базира-
ном на компетенцијама.

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

Образац пријаве: http://www.acas.rs/wp-content/
uploads/2019/09/Obrazac-prijave-za-radno-mesto-8.doc

9. Радно место за праћење локалних 
и покрајинских антикорупцијских 

планова
у Одсеку за едукације, антикорупцијске 

планове и Стратегију у Сектору за 
превенцију и јачање интегритета, звање: 

самостални саветник
1 извршилац

Опис посла: Прати процес усвајања локалних и 
покрајинских антикорупцијских планова и форми-
рања тела за надзор над њиховим спровођењем; 
оцењује усклађеност ових процеса са смерницама 
(моделом) Агенције; израђује статистичке извештаје; 
даје предлоге за унапређење ових процеса и смер-
ница Агенције; комуницира с носиоцима обавеза у 
периоду достављања извештаја и другим субјектима; 
води одговарајуће евиденције и израђује извештаје 
из надлежности Одсека; обавља друге послове по 
налогу претпостављених.

Услови за рад на радном месту: Завршен факул-
тет друштвено-хуманистичких наука-стечено висо-
ко образовање на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету и најмање пет година радног искуства у 
струци; положен државни стручни испит; потребне 
компетенције за обављање послова радног места 
одређене у Обрасцу компетенција.

У изборном поступку проверавају се:

Опште функционалне компетенције и то:
1. организација и рад државних органа Републике 
Србије - провера ће се вршити путем теста;
2. дигитална писменост - провера ће се вршити прак-
тичним радом на рачунару или увидом у доказ о 
знању рада на рачунару;
3. пословна комуникација - провера ће се вршити 
путем писмене симулације;

Посебне функционалне компетенције и то:
1. Посебна функционална компетенција за област 
рада студијско-аналитички послови:
- методологија праћења, спровођења, вредновања и 
извештавања о ефектима јавних политика - провера 
ће се вршити путем писане симулације;
- прикупљање и обрада података из различитих изво-
ра, укључујући и способност критичког вредновања и 
анализирања доступних информација - провера ће се 
вршити путем писане симулације;

Посебне функционалне компетенције за радно место:
- акти из делокруга радног места (Модел локалног 
антикорупцијског плана) - провера ће се вршити 
путем писане симулације.

Понашајне компетенције (Управљање информа-
цијама; Управљање задацима и остваривање резул-
тата; Оријентација ка учењу и променама; Изградња 
и одржавање професионалних односа; Савесност, 

Администрација и управа
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посвећеност и интегритет) - провера ће се вршити 
путем психометријских тестова и интервјуа базира-
ном на компетенцијама.

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

Образац пријаве: http://www.acas.rs/wp-content/
uploads/2019/09/Obrazac-prijave-za-radno-mesto-9.doc

10. Радно место руководилац Групе 
за сарадњу са организацијама 

цивилног друштва
у Сектору за сарадњу са медијима и 
цивилним друштвом, звање: виши 

саветник

Опис посла: Руководи, организује и надзире рад 
Групе; додељује послове непосредним извршиоци-
ма; одговара за благовремено и стручно извршавање 
радних задатака запослених; усклађује и унапређује 
методе рада Групе; израђује извештаје и анализе и 
предлаже мере у вези са пословима из надлежности 
Групе; израђује нацрте аката из делокруга Сектора; 
спроводи мере за заштиту података, информација и 
докумената; одговара за вођење евиденција; обавља 
друге послове по налогу претпостављених.

Услови за рад на радном месту: Завршен факул-
тет друштвено-хуманистичких наука-стечено висо-
ко образовање на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету и најмање седам година радног искуства 
у струци; положен државни стручни испит; потреб-
не компетенције за обављање послова радног места 
одређене у Обрасцу компетенција.  

У изборном поступку проверавају се:

Опште функционалне компетенције и то:
1. организација и рад државних органа Републике 
Србије - провера ће се вршити путем теста;
2. дигитална писменост - провера ће се вршити прак-
тичним радом на рачунару или увидом у доказ о 
знању рада на рачунару;
3. пословна комуникација - провера ће се вршити 
путем писмене симулације;

Посебне функционалне компетенције и то:
1. Посебна функционална компетенција за област 
рада послови руковођења (организационо пона-
шање) - провера ће се вршити путем усмене симу-
лације;
2. Посебна функционална компетенција за област 
рада послови односа са јавношћу (понашање 
друштвених група, организационо понашање и ети-
ка) - провера ће се вршити путем писане симулације;
3. Посебна функционална компетенција за радно 
место:
- акти из делокруга радног места (Закон о удружењи-
ма („Сл. гласник РС“, бр. 51/2009, 99/2011 - др. закони 
и 44/2018 - др. Закон), Смернице за сарадњу Агенције 
за борбу против корупције са организацијама цивил-
ног друштва, Правилник о спровођењу јавног кон-
курса за доделу средстава организацијама цивилног 
друштва за реализовање програма у опбласти бор-
бе против корупције) - провера ће се вршити путем 
усмене симулације.

Понашајне компетенције (Управљање информа-
цијама; Управљање задацима и остваривање резул-
тата; Оријентација ка учењу и променама; Изградња 
и одржавање професионалних односа; Савесност, 
посвећеност и интегритет; Управљање људским 
ресурсима) - провера ће се вршити путем психо-
метријских тестова и интервјуа базираном на компе-
тенцијама.

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

Образац пријаве: http://www.acas.rs/wp-content/
uploads/2019/09/Obrazac-prijave-za-radno-mesto-10.
doc

11. Радно место за сарадњу и 
комуникацију са организацијама 

цивилног друштва
у Групи за сарадњу са организацијама 

цивилног друштва у Сектору за сарадњу 
са медијима и цивилним друштвом, 

звање: самостални саветник
1 извршилац

Опис посла: Анализира рад организација цивилног 
друштва у области борбе против корупције и пред-
лаже мере за унапређење сарадње између Агенције 
и организација цивилног друштва; одржава и уна-
пређује комуникацију са организацијама цивилног 
друштва; учествује у изради интерних аката и проце-
дура за сарадњу с организацијама цивилног друшт-
ва; обрађује захтеве за сарадњу с организацијама 
цивилног друштва; води одговарајуће евиденције; 
обавља друге послове по налогу претпостављених.

Услови за рад на радном месту: Завршен факул-
тет друштвено-хуманистичких наука-стечено висо-
ко образовање на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету и најмање пет  година радног искуства у 
струци; положен државни стручни испит; потребне 
компетенције за обављање послова радног места 
одређене у Обрасцу компетенција.

У изборном поступку проверавају се:

Опште функционалне компетенције и то:
1. организација и рад државних органа Републике 
Србије - провера ће се вршити путем теста;
2. дигитална писменост - провера ће се вршити прак-
тичним радом на рачунару или увидом у доказ о 
знању рада на рачунару;
3. пословна комуникација - провера ће се вршити 
путем писмене симулације;

Посебне функционалне компетенције и то:
1. Посебна функционална компетенција за област 
рада послови односа са јавношћу:
- стратегија и канали комуникације - провера ће се 
вршити путем писане симулације;
- понашање друштвених група, организационо пона-
шање и етика - провера ће се вршити путем писане 
симулације.
2. Посебне функционалне компетенције за радно 
место:
- акти из делокруга радног места (Смернице за 
сарадњу Агенције за борбу против корупције са 
организацијама цивилног друштва, Правилник о 
спровођењу јавног конкурса за доделу средстава 
организацијама цивилног друштва за реализовање 
програма у опбласти борбе против корупције) - про-
вера ће се вршити путем усмене симулације.

Понашајне компетенције (Управљање информа-
цијама; Управљање задацима и остваривање резул-
тата; Оријентација ка учењу и променама; Изградња 
и одржавање професионалних односа; Савесност, 
посвећеност и интегритет) - провера ће се вршити 
путем психометријских тестова и интервјуа базира-
ном на компетенцијама.

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

Образац пријаве: http://www.acas.rs/wp-content/
uploads/2019/09/Obrazac-prijave-za-radno-mesto-11.doc

12. Радно место за административно-
техничку подршку за евиденције

у Групи за евиденције и извештавање 
у Одељењу за регистре и евиденције 
у Сектору за регистре и евиденције, 

звање: референт
1 извршилац

Опис посла: Врши унос података у одговарајуће 
евиденције из поднетих извештаја; архивира под-
нете извештаје; пружа потребну техничку подршку; 
обавља друге послове по налогу претпостављених.

Услови за рад на радном месту: Завршена средња 
школа; најмање две године радног искуства у струци; 
положен државни стручни испит; потребне компетенције 
за обављање послова радног места одређене у Обрасцу 
компетенција.

У изборном поступку проверавају се:

Опште функционалне компетенције и то:
1. организација и рад државних органа Републике 
Србије - провера ће се вршити путем теста;
2. дигитална писменост - провера ће се вршити прак-
тичним радом на рачунару или увидом у доказ о 
знању рада на рачунару;
3. пословна комуникација - провера ће се вршити 
путем писмене симулације;

Посебне функционалне компетенције и то:
1. Посебна функционална компетенција за област 
рада административни послови: канцеларијско 
пословање - провера ће се вршити путем усмене 
симулације;
2. Посебне функционалне компетенције за радно 
место:
- прописи из надлежности органа (Закон о Агенцији 
за борбу против корупције („Службени гласник РС”, 
бр. 97/08, 53/10, 66/11 - УС, 67/13 - УС, 112/13 - аутен-
тично тумачење и 8/15 - УС) - провера ће се вршити 
путем усмене симулације;
- прописи из делокруга радног места: Правилник о 
регистру функционера и регистру имовине („Службе-
ни гласник РС”, бр. 110/09, 92/11 и 26/19) - провера 
ће се вршити путем усмене симулације;

Понашајне компетенције (Управљање информа-
цијама; Управљање задацима и остваривање резул-
тата; Оријентација ка учењу и променама; Изградња 
и одржавање професионалних односа; Савесност, 
посвећеност и интегритет) - провера ће се вршити 
путем психометријских тестова и интервјуа базира-
ном на компетенцијама.

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

Образац пријаве: http://www.acas.rs/wp-content/
uploads/2019/09/Obrazac-prijave-za-radno-mesto-12.doc

13. Радно место за израду мишљења 
о ризицима корупције у прописима

у Одсеку за аналитику, нормативу 
и поступање у Одељењу за правне 

послове и заступање у Сектору за правне 
послове, звање: виши саветник

1 извршилац

Опис посла: Процењује ризике корупције у нацр-
тима и предлозима прописа; израђује мишљења о 
процени ризика корупције у прописима; израђује 
препоруке и иницијативе за измене и допуне про-
писа; анализира важеће прописе; обједињује ста-
вове са организационим јединицама Агенције ради 
припреме целовитих мишљења на нацрте закона и 
предлоге аката који се достављају Агенцији; израђује 
извештаје о раду; обавља друге послове по налогу 
претпостављених.

Услови за рад на радном месту: Завршен правни 
факултет-стечено високо образовање на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалис-

Администрација и управа



Бесплатна публикација о запошљавању 1725.09.2019. |  Број 848 |   

тичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету и најмање седам 
година радног искуства у струци; положен државни 
стручни испит; потребне компетенције за обављање 
послова радног места одређене у Обрасцу компетен-
ција.

У изборном поступку проверавају се:

Опште функционалне компетенције и то:
1. организација и рад државних органа Републике 
Србије - провера ће се вршити путем теста;
2. дигитална писменост - провера ће се вршити прак-
тичним радом на рачунару или увидом у доказ о 
знању рада на рачунару;
3. пословна комуникација - провера ће се вршити 
путем писмене симулације;

Посебне функционалне компетенције и то:
1. Посебна функционална компетенција за област 
рада нормативни послови припрема и израда струч-
них мишљења и образложења различитих правних 
аката - провера ће се вршити путем усмене симула-
ције;
2. Посебна функционална компетенција за радно 
место:
- прописи из надлежности органа: Закон о Агенцији 
за борбу против корупције („Службени гласник РС”, 
бр. 97/08, 53/10, 66/11 - УС, 67/13 - УС, 112/13 - аутен-
тично тумачење и 8/15 - УС) - провера ће се вршити 
путем усмене симулације;
- Методологија из делокруга радног места: Методо-
логија процене ризика од корупције бр: 014-153-03-
12/17-06 од 11.10.2017. године - провера ће се врши-
ти путем усмене симулације;

Понашајне компетенције (Управљање информа-
цијама; Управљање задацима и остваривање резул-
тата; Оријентација ка учењу и променама; Изградња 
и одржавање професионалних односа; Савесност, 
посвећеност и интегритет) - провера ће се вршити 
путем психометријских тестова и интервјуа базира-
ном на компетенцијама.

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

Образац пријаве: http://www.acas.rs/wp-content/
uploads/2019/09/Obrazac-prijave-za-radno-mesto-13.doc

14. Радно место шеф Одсека за 
аналитику, нормативу и поступање

у Одељењу за правне послове и 
заступање у Сектору за правне послове, 

звање: виши саветник

Опис посла: Руководи, организује и надзире рад 
Одсека; додељује послове непосредним извршиоци-
ма; одговара за благовремено и стручно извршавање 
радних задатака запослених; усклађује и унапређује 
методе рада Одсека; израђује извештаје и анализе и 
предлаже мере у вези са пословима из надлежности 
Одсека; израђује нацрте аката из делокруга Сектора; 
спроводи мере за заштиту података, информација и 
докумената; одговара за вођење евиденција; обавља 
друге послове по налогу претпостављених.

Услови за рад на радном месту: Завршен правни 
факултет-стечено високо образовање на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету и најмање седам 
година радног искуства у струци; положен државни 
стручни испит; потребне компетенције за обављање 
послова радног места одређене у Обрасцу компетен-
ција.

У изборном поступку проверавају се:

Опште функционалне компетенције и то:
1. организација и рад државних органа Републике 
Србије - провера ће се вршити путем теста;
2. дигитална писменост - провера ће се вршити прак-
тичним радом на рачунару или увидом у доказ о 
знању рада на рачунару;
3. пословна комуникација - провера ће се вршити 
путем писмене симулације;

Посебне функционалне компетенције и то:
1. Посебна функционална компетенција за област 
рада управно правни послови - општи управни посту-
пак - провера ће се вршити путем усмене симулације 
- провера ће се вршити путем усмене симулације;
2. Посебна функционална компетенција за радно место:
- прописи из надлежности органа: Закон о Агенцији 
за борбу против корупције („Службени гласник РС”, 
бр. 97/08, 53/10, 66/11 - УС, 67/13 - УС, 112/13 - аутен-
тично тумачење и 8/15 - УС) - провера ће се вршити 
путем усмене симулације;
- прописи из делокруга радног места: Закон о 
државним службеницима („Службени гласник РС”, 
бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07 
- измена, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 
94/17 ) и Закон о прекршајима („Службени гласник 
РС”, бр. 65/13, 13/16 и 98/16 -УС) - провера ће се 
вршити путем усмене симулације;

Понашајне компетенције (Управљање информа-
цијама; Управљање задацима и остваривање резул-
тата; Оријентација ка учењу и променама; Изградња 
и одржавање професионалних односа; Савесност, 
посвећеност и интегритет; Управљање људским 
ресурсима) - провера ће се вршити путем психо-
метријских тестова и интервјуа базираном на компе-
тенцијама.

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

Образац пријаве: http://www.acas.rs/wp-content/
uploads/2019/09/Obrazac-prijave-za-radno-mesto-14.
doc.
15. Радно место за заштиту тајности 

података
у Одсеку за представке и сарадњу са 

другим државним органима у Одељењу 
за правне послове и заступање у Сектору 

за правне послове, звање: самостални 
саветник

1 извршилац

Опис посла: Штити тајне податке; спроводи и 
надзире приступ тајним подацима и предлаже 
одређивање престанка њихове тајности; обавља 
друге послове од значаја за заштиту тајности пода-
така; води евиденције о тајним подацима; израђује 
извештаје из надлежности Одсека; обавља друге 
послове по налогу претпостављених.

Услови за рад на радном месту: Завршен прав-
ни факултет-стечено високо образовање на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специја-
листичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету и најмање пет година 
радног искуства у струци; положен државни стручни 
испит; потребне компетенције за обављање послова 
радног места одређене у Обрасцу компетенција.

У изборном поступку проверавају се:

Опште функционалне компетенције и то:
1. организација и рад државних органа Републике 
Србије - провера ће се вршити путем теста;
2. дигитална писменост - провера ће се вршити прак-
тичним радом на рачунару или увидом у доказ о 
знању рада на рачунару;
3. пословна комуникација - провера ће се вршити 
путем писмене симулације;

Посебне функционалне компетенције и то:
1. Посебна функционална компетенција за област 
рада управно правни послови - општи управни посту-
пак - провера ће се вршити путем усмене симулације;
2. Посебна функционална компетенција за радно 
место:
- прописи из надлежности органа: Закон о Агенцији 
за борбу против корупције („Службени гласник РС”, 
бр. 97/08, 53/10, 66/11 - УС, 67/13 - УС, 112/13 - аутен-
тично тумачење и 8/15 - УС) - провера ће се вршити 
путем усмене симулације;
- прописи из делокруга радног места: Закон о тај-
ности података („Службени гласник РС”, бр. 104/09) 
- провера ће се вршити путем усмене симулације;

Понашајне компетенције (Управљање информа-
цијама; Управљање задацима и остваривање резул-
тата; Оријентација ка учењу и променама; Изградња 
и одржавање професионалних односа; Савесност, 
посвећеност и интегритет) - провера ће се вршити 
путем психометријских тестова и интервјуа базира-
ном на компетенцијама.

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

Образац пријаве: http://www.acas.rs/wp-content/
uploads/2019/09/Obrazac-prijave-za-radno-mesto-15.doc

16. Радно место за поступање по 
захтевима за слободан приступ 

информацијама од јавног значаја и 
заштиту података о личности

у Одсеку за представке и сарадњу са 
другим државним органима у Одељењу 

за правне послове и заступање у Сектору 
за правне послове, звање: саветник

1 извршилац

Опис посла: Води поступак и израђује нацрте одго-
вора на захтеве за слободан приступ информација-
ма од јавног значаја; израђује годишњи извештај 
о примени Закона о слободном приступу информа-
цијама од јавног значаја; припрема обавештења о 
поседовању информација од јавног значаја; води 
евиденцију збирки података о личности у Централ-
ном регистру; по потреби, води поступак и израђује 
нацрте одговора на захтеве за слободан приступ 
информацијама од јавног значаја; израђује годишњи 
извештај о примени Закона о заштити података о 
личности; води евиденције из надлежности Одсека; 
израђује извештаје; обавља друге послове по налогу 
претпостављених.

Услови за рад на радном месту: Завршен правни 
факултет-стечено високо образовање на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету и најмање три 
године радног искуства у струци; положен државни 
стручни испит; потребне компетенције за обављање 
послова радног места одређене у Обрасцу компетен-
ција.

У изборном поступку проверавају се:

Опште функционалне компетенције и то: 
1. организација и рад државних органа Републике 
Србије - провера ће се вршити путем теста;
2. дигитална писменост - провера ће се вршити прак-
тичним радом на рачунару или увидом у доказ о 
знању рада на рачунару;
3. пословна комуникација - провера ће се вршити 
путем писмене симулације;

Посебне функционалне компетенције и то:
1. Посебна функционална компетенција за област 
рада управно правни послови - општи управни посту-
пак - провера ће се вршити путем писане симулације;
2. Посебна функционална компетенција за радно 
место:
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- прописи из надлежности органа: Закон о Агенцији 
за борбу против корупције („Службени гласник РС”, 
бр. 97/08, 53/10, 66/11 - УС, 67/13 - УС, 112/13 - аутен-
тично тумачење и 8/15 - УС) - провера ће се вршити 
путем усмене симулације;
- прописи из делокруга радног места: Закон о слобод-
ном приступу информацијама од јавног значаја 
(„Службени гласник РС”, бр. 120/04, 54/07, 104/09 
и 36/19),  и Закон о заштити података о личности 
(„Службени гласник РС”, бр. 87/18) - провера ће се 
вршити путем усмене симулације.

Понашајне компетенције (Управљање информа-
цијама; Управљање задацима и остваривање резул-
тата; Оријентација ка учењу и променама; Изградња 
и одржавање професионалних односа; Савесност, 
посвећеност и интегритет) - провера ће се вршити 
путем психометријских тестова и интервјуа базира-
ном на компетенцијама.

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

Образац пријаве: http://www.acas.rs/wp-content/
uploads/2019/09/Obrazac-prijave-za-radno-mesto-16.doc

17. Радно место за европске 
интеграције и надзор над 

спровођењем Акционог плана за 
Поглавље 23

у Групи за европске интеграције, 
стратешко планирање и развој у Сектору 
за спољне послове и стратешки развој, 

звање: виши саветник
1 извршилац

Опис посла: Израђује нацрте извештаја о оства-
реном напретку у спровођењу реформи у процесу 
европских интеграција; координира процес извешта-
вања о обавезама дефинисаним у процесу европских 
интеграција; учествује у раду преговарачких група; 
учествује у раду других тела формираних у процесу 
европских интеграција; израђује нацрте извештаја о 
спровођењу Акционог плана за Поглавље 23; кому-
ницира с носиоцима обавеза у Акционом плану за 
Поглавље 23; одржава одговарајући ниво сарадње са 
националним и међународним партнерима; обавља 
послове превођења за Групу; води одговарајуће еви-
денције и израђује извештаје из надлежности Групе; 
обавља друге послове по налогу претпостављених.

Услови за рад на радном месту: Завршен факул-
тет друштвено-хуманистичких наука-стечено висо-
ко образовање на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету и најмање седам година радног искуства 
у струци; положен државни стручни испит; потреб-
не компетенције за обављање послова радног места 
одређене у Обрасцу компетенција.

У изборном поступку проверавају се:

Опште функционалне компетенције и то:
1. организација и рад државних органа Републике 
Србије - провера ће се вршити путем теста;
2. дигитална писменост - провера ће се вршити прак-
тичним радом на рачунару или увидом у доказ о 
знању рада на рачунару;
3. пословна комуникација - провера ће се вршити 
путем писмене симулације;

Посебне функционалне компетенције и то:
1.Посебна функционална компетенција за област 
рада послови међународне сарадње/европских инте-
грација: основи правног и политичког система ЕУ) - 
провера ће се вршити путем усмене симулације;
2. Посебна функционална компетенција за радно место:
- Прописи и акти из делокруга радног места: Акциони 
план за поглавље 23 - провера ће се вршити путем 
усмене симулације;

- Страни језик: енглески језик, ниво Б1 - провера ће 
се вршити и путем писане и путем усмене симулације.

Понашајне компетенције (Управљање информа-
цијама; Управљање задацима и остваривање резул-
тата; Оријентација ка учењу и променама; Изградња 
и одржавање професионалних односа; Савесност, 
посвећеност и интегритет) - провера ће се вршити 
путем психометријских тестова и интервјуа базира-
ном на компетенцијама.

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

Образац пријаве: http://www.acas.rs/wp-content/
uploads/2019/09/Obrazac-prijave-za-radno-mesto-17.
doc

18. Радно место руководилац Групе 
за пројекте

у Сектору за спољне послове и 
стратешки развој, звање: самостални 

саветник

Опис посла: Руководи, организује и надзире рад 
Групе; додељује послове непосредним извршиоци-
ма; одговара за благовремено и стручно извршавање 
радних задатака запослених; усклађује и унапређује 
методе рада Групе; израђује извештаје и анализе и 
предлаже мере у вези са пословима из надлежности 
Групе; израђује нацрте аката из делокруга Сектора; 
спроводи мере за заштиту података, информација и 
докумената; одговара за вођење евиденција; обавља 
друге послове по налогу претпостављених.

Услови за рад на радном месту: Завршен факултет 
друштвено-хуманистичких наука-стечено високо обра-
зовање на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету и најмање пет  
година радног искуства у струци; положен државни 
стручни испит; потребне компетенције за обављање 
послова радног места одређене у Обрасцу компетен-
ција.

У изборном поступку проверавају се:

Опште функционалне компетенције и то:
1. организација и рад државних органа Републике 
Србије - провера ће се вршити путем теста;
2. дигитална писменост - провера ће се вршити прак-
тичним радом на рачунару или увидом у доказ о 
знању рада на рачунару;
3. пословна комуникација - провера ће се вршити 
путем писмене симулације;

Посебне функционалне компетенције и то:
1. Посебна функционална компетенција за област 
рада послови руковођења: организационо понашање 
- провера ће се вршити путем усмене симулације;
2. Посебна функционална компетенција за област 
рада послови управљања програмима и пројектима 
финансираним из фондова ЕУ: процес управљања 
пројектним циклусом у контексту ЕУ програма - про-
вера ће се вршити путем усмене симулације;

Посебна функционална компетенција за радно место:
- Акти из делокруга радног места: Акциони план за 
поглавље 23 - провера ће се вршити путем усмене 
симулације;
- Страни језик: енглески језик, ниво Б1 - провера ће 
се вршити и путем писане и путем усмене симулације.

Понашајне компетенције (Управљање информа-
цијама; Управљање задацима и остваривање резул-
тата; Оријентација ка учењу и променама; Изградња 
и одржавање професионалних односа; Савесност, 
посвећеност и интегритет; Управљање људским 
ресурсима) - провера ће се вршити путем психо-
метријских тестова и интервјуа базираном на компе-
тенцијама.

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

Образац пријаве: http://www.acas.rs/wp-content/
uploads/2019/09/Obrazac-prijave-za-radno-mesto-18.doc

19. Радно место за спровођење 
поступака јавних набавки

у Одсеку за материјално-финансијске 
послове у Одељењу за материјално-

финансијске послове у Сектору за опште 
послове, звање: виши саветник

1 извршилац

Опис посла:  Учествује у изради годишњег плана 
набавки; администрира рад комисије за спровођење 
јавних набавки; учествује у изради конкурсне доку-
ментације и осталих аката; учествује у изради квартал-
них и годишњих извештаја; води одговарајуће евиден-
ције из надлежности Одељења; обавља друге послове 
по налогу претпостављених.

Услови за рад на радном месту: Завршен економски 
или правни факултет-стечено високо образовање на 
основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету и најмање 
седам година радног искуства у струци; положен 
државни стручни испит; потребне компетенције за 
обављање послова радног места одређене у Обрасцу 
компетенција.

У изборном поступку проверавају се:

Опште функционалне компетенције и то:
1. организација и рад државних органа Републике 
Србије - провера ће се вршити путем теста;
2. дигитална писменост - провера ће се вршити прак-
тичним радом на рачунару или увидом у доказ о 
знању рада на рачунару;
3. пословна комуникација - провера ће се вршити 
путем писмене симулације;

Посебне функционалне компетенције и то:
1. Посебна функционална компетенција за област 
рада послови јавних набавки: методологија за при-
прему и израду плана јавних набавки и методологија 
за припрему конкурсне документације у поступку јав-
них набавки  - провера ће се вршити путем писане 
симулације;
2. Посебна функционална компетенција за радно 
место:
- Прописи из делокруга радног места: Закон о јавним 
набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 
и 68/15) - провера ће се вршити путем писане симу-
лације.

Понашајне компетенције (Управљање информа-
цијама; Управљање задацима и остваривање резул-
тата; Оријентација ка учењу и променама; Изградња 
и одржавање професионалних односа; Савесност, 
посвећеност и интегритет) - провера ће се вршити 
путем психометријских тестова и интервјуа базира-
ном на компетенцијама.

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

Образац пријаве: http://www.acas.rs/wp-content/
uploads/2019/09/Obrazac-prijave-za-radno-mesto-19.doc

20. Радно место за аналитичко-
материјалне послове

у Одсеку за материјално-финансијске 
послове у Одељењу за материјално-

финансијске послове у Сектору за опште 
послове, звање: сарадник

1 извршилац

Администрација и управа



Бесплатна публикација о запошљавању 1925.09.2019. |  Број 848 |   

Опис посла: Обрађује фактуре, решења и другу 
обрачунску документацију и врши њихову формал-
ну и рачунску контролу; евидентира приспела и лик-
видирана документа, реализована плаћања; при-
према захтеве за плаћања и доставља их Трезору 
на реализацију; врши обрачун плата запослених и 
ангажованих лица по уговорима; попуњава пропи-
сане обрасце о обрачунатим и исплаћеним порези-
ма и доприносима на лична примања и доставља их 
надлежним органима; води прописану евиденцију и 
врши набавку основних средстава, ситног инвентара; 
обавља друге послове по налогу претпостављених.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо 
образовање економског смера на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодо-
ва, основним струковним студијама, односно на сту-
дијама у трајању до три године и најмање три године 
радног искуства у струци; положен државни стручни 
испит; потребне компетенције за обављање послова 
радног места одређене у Обрасцу компетенција.

У изборном поступку проверавају се:

Опште функционалне компетенције и то:
1. организација и рад државних органа Републике 
Србије - провера ће се вршити путем теста;
2. дигитална писменост - провера ће се вршити прак-
тичним радом на рачунару или увидом у доказ о 
знању рада на рачунару;
3. пословна комуникација - провера ће се вршити 
путем писмене симулације;

Посебне функционалне компетенције и то:
1. Посебне функционалне компетенције за радно место:
- Прописи из надлежности органа: Закон о Агенцији 
за борбу против корупције („Службени гласник РС”, 
бр. 97/08, 53/10, 66/11 - УС, 67/13 - УС, 112/13 - аутен-
тично тумачење и 8/15 - УС) - провера ће се вршити 
путем усмене симулације;
- Прописи из делокруга радног места:
- Закон о буџетском систему („Службени гласник 
РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 
63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. Закон, 
103/15, 99/16, 113/17, 95/18 и 31/19) - провера ће се 
вршити путем усмене симулације,
- Правилник о начину и роковима вршења пописа 
имовине и обавеза корисника буџетских средстава 
Републике Србије и усклађивања књиговодственог 
стања са стварним стањем („Службени гласник РС”, 
бр. 33/15 и 101/18) - провера ће се вршити путем 
усмене симулације.

Понашајне компетенције (Управљање информа-
цијама; Управљање задацима и остваривање резул-
тата; Оријентација ка учењу и променама; Изградња 
и одржавање професионалних односа; Савесност, 
посвећеност и интегритет) - провера ће се вршити 
путем психометријских тестова и интервјуа базира-
ном на компетенцијама.

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

Образац пријаве: http://www.acas.rs/wp-content/
uploads/2019/09/Obrazac-prijave-za-radno-mesto-20.doc

21. Радно место возач
у Одсеку за послове писарнице и архиве 
у Одељењу за материјално-финансијске 

послове, 
у Сектору за опште послове, 
намештеник четврте врсте

1 извршилац

Опис посла: Управља службеним возилом; ста-
ра се о роковима за проверу техничке исправности 
службених возила и о њиховом текућем одржавању; 
води евиденцију о коришћењу возила; обавља друге 
послове по налогу претпостављених.

Услови за рад на радном месту: Стечено или при-
знато средње образовање у трогодишњем или четво-
рогодишњем трајању, односно III или IV степен стру-

чне спреме; три године возачког искуства; возачка 
дозвола Б категорије.

Образац пријаве: http://www.acas.rs/wp-content/
uploads/2019/09/Obrazac-prijave-za-radno-mesto-21.doc

22. Радно место за самосталне 
аналитичке послове

у Групи за  аналитику у Сектору за 
истраживање и аналитику, 

звање: самостални саветник
1 извршилац

Опис посла: Израђује нацрте анализа потреба за 
спровођењем секторских, међусекторских и компара-
тивних анализа; спроводи секторске, међусекторске 
и компаративне анализе; израђује нацрте аналитич-
ких извештаја са препорукама; прати, систематизује 
и анализира постојеће секторске, међусекторске и 
компаративне анализе; прати међународну и ком-
паративну праксу у изради аналитичких извештаја; 
идентификује нове алате у спровођењу анализа; 
води одговарајуће евиденције; обавља друге посло-
ве по налогу претпостављених.

Услови за рад на радном месту: Завршен факул-
тет друштвено-хуманистичких наука-стечено висо-
ко образовање на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету и најмање пет година радног искуства у 
струци; положен државни стручни испит; потребне 
компетенције за обављање послова радног места 
одређене у Обрасцу компетенција.

У изборном поступку проверавају се:

Опште функционалне компетенције и то:
1. организација и рад државних органа Републике 
Србије - провера ће се вршити путем теста;
2. дигитална писменост - провера ће се вршити прак-
тичним радом на рачунару или увидом у доказ о 
знању рада на рачунару;
3. пословна комуникација - провера ће се вршити 
путем писмене симулације;

Посебне функционалне компетенције и то:
1. Посебна функционална компетенција за област 
рада студијско-аналитички послови:
- прикупљање и обрада података из различитих изво-
ра, укључујући и способност критичког вредновања и 
анализирања доступних информација - провера ће се 
вршити путем писане  симулације;
- израда секторских анализа - провера ће се вршити 
путем писане симулације;
2. Посебне функционалне компетенције за радно 
место:
- IT алати провера ће се вршити путем писане симу-
лације.

Понашајне компетенције (Управљање информа-
цијама; Управљање задацима и остваривање резул-
тата; Оријентација ка учењу и променама; Изградња 
и одржавање професионалних односа; Савесност, 
посвећеност и интегритет) - провера ће се вршити 
путем психометријских тестова и интервјуа базира-
ном на компетенцијама.

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

Образац пријаве: http://www.acas.rs/wp-content/
uploads/2019/09/Obrazac-prijave-za-radno-mesto-22.doc

23. Радно место за послове људских 
ресурса

у Канцеларији директора, 
звање: виши саветник

1 извршилац

Опис посла: Учествује у раду конкурсне комисије 
при спровођењу интерног и јавног конкурса и обавља 
стручно-техничке послове за комисију; пружа струч-
ну подршку руководиоцу организационе јединице 
при исказивању кадровских потреба и учествује у 
изради нацрта истог; анализира стање и даје пред-
логе за унапређење стручне оспособљености запос-
лених; прати професионални развој свих запосле-
них; учествује у спровођењу програма оријентације 
новозапослених; даје смернице и упутства у вези са 
вредновањем радне успешности запослених; указује 
на евентуалне неправилности и сачињава извештаје 
за потребе анализе циклуса вредновања радне 
успешности; непосредно учествује у унапређењу 
стручне оспособљености запослених за успешан 
и квалитетан рад у условима примене савремених 
средстава и метода; обавља друге послове по налогу 
претпостављених.

Услови за рад на радном месту: Завршен факул-
тет друштвено-хуманистичких наука-стечено висо-
ко образовање на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету и најмање седам година радног искуства 
у струци; положен државни стручни испит; потреб-
не компетенције за обављање послова радног места 
одређене у Обрасцу компетенција.
У изборном поступку проверавају се:
Опште функционалне компетенције и то:
1. организација и рад државних органа Републике 
Србије - провера ће се вршити путем теста;
2. дигитална писменост - провера ће се вршити прак-
тичним радом на рачунару или увидом у доказ о 
знању рада на рачунару;
3. пословна комуникација - провера ће се вршити 
путем писмене симулације;

Посебне функционалне компетенције и то:
1. Посебна функционална компетенција за област 
рада послови управљања људским ресурсима:
- Радно правни односи у државним органима - прове-
ра ће се вршити путем усмене симулације;
- Управљање људским ресурсима базирано на компетен-
цијама - провера ће се вршити путем усмене симулације;
2. Посебна функционална компетенција за радно 
место, прописи из надлежности органа:
- Закон о Агенцији за борбу против корупције („Служ-
бени гласник РС”, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - УС, 67/13 
- УС, 112/13 - аутентично тумачење и 8/15 - УС) - про-
вера ће се вршити путем усмене симулације.

Понашајне компетенције (Управљање информа-
цијама; Управљање задацима и остваривање резул-
тата; Оријентација ка учењу и променама; Изградња 
и одржавање професионалних односа; Савесност, 
посвећеност и интегритет) - провера ће се вршити 
путем психометријских тестова и интервјуа базира-
ном на компетенцијама.

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

Образац пријаве: http://www.acas.rs/wp-content/
uploads/2019/09/Obrazac-prijave-za-radno-mesto-23.doc

24. Радно место за оперативне 
послове

у Канцеларији директора, 
звање: виши саветник

1 извршилац

Опис посла: Спроводи оперативне планове и ана-
лизе неопходне за рад директора и Канцеларије 
директора; сарађује са свим организационим једи-
ницама Службе Агенције и свим државним органима 
и институцијама по налогу директора; припрема и 
израђује информације потребне за рад Службе Аген-
ције; обавља друге послове по налогу претпоставље-
них.

Администрација и управа
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Услови за рад на радном месту: Завршен факултет 
друштвено-хуманистичких наука, природно матема-
тичких наука и техничко-технолошких наука-стечено 
високо образовање на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету и најмање седам година радног искуства 
у струци; положен државни стручни испит; потреб-
не компетенције за обављање послова радног места 
одређене у Обрасцу компетенција.

У изборном поступку проверавају се:

Опште функционалне компетенције и то:
1. организација и рад државних органа Републике 
Србије - провера ће се вршити путем теста;
2. дигитална писменост - провера ће се вршити прак-
тичним радом на рачунару или увидом у доказ о 
знању рада на рачунару;
3. пословна комуникација - провера ће се вршити 
путем писмене симулације;

Посебне функционалне компетенције и то:
1. Посебна функционална компетенција за област 
рада студијско-аналитичких послова:
- Прикупљање и обрада података из различитих 
извора, укључујући и способност критичког вредно-
вања и анализирања доступних информација - про-
вера ће се вршити путем писане симулације;
2. Посебна функционална компетенција за радно 
место:
- Прописи из надлежности органа: Закон о Агенцији 
за борбу против корупције („Службени гласник РС”, 
бр. 97/08, 53/10, 66/11 - УС, 67/13 - УС, 112/13 - аутен-
тично тумачење и 8/15 - УС) - провера ће се вршити 
путем усмене симулације;
- Акти из делокруга радног места: Стратешки план 
Агенције за борбу против корупције  - провера ће се 
вршити путем усмене симулације.

Понашајне компетенције (Управљање информа-
цијама; Управљање задацима и остваривање резул-
тата; Оријентација ка учењу и променама; Изградња 
и одржавање професионалних односа; Савесност, 
посвећеност и интегритет) - провера ће се вршити 
путем психометријских тестова и интервјуа базира-
ном на компетенцијама.

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

Образац пријаве: http://www.acas.rs/wp-content/
uploads/2019/09/Obrazac-prijave-za-radno-mesto-24.
doc

25. Радно место пословни секретар
у Канцеларији директора, 

звање: виши саветник
1 извршилац

Опис посла: Организује припрему материјала из 
делокруга рада шефа Канцеларије; обавља прото-
коларне послове; сазива, припрема и организује сас-
танке директора са домаћим и страним званичници-
ма; евидентира и прати извршавање донетих одлука; 
организује посете директора Агенције државним 
органима, другим организацијама и међународним 
институцијама; обавља друге послове по налогу 
претпостављених.

Услови за рад на радном месту: Завршен факул-
тет друштвено-хуманистичких наука-стечено висо-
ко образовање на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету и најмање седам година радног искуства 
у струци; положен државни стручни испит; потреб-
не компетенције за обављање послова радног места 

одређене у Обрасцу компетенција.

У изборном поступку проверавају се:

Опште функционалне компетенције и то:
1. организација и рад државних органа Републике 
Србије - провера ће се вршити путем теста;
2. дигитална писменост - провера ће се вршити прак-
тичним радом на рачунару или увидом у доказ о 
знању рада на рачунару;
3. пословна комуникација - провера ће се вршити 
путем писмене симулације;

Посебне функционалне компетенције и то:
1. Посебна функционална компетенција за област 
рада управно правни послови - општи управни посту-
пак - провера ће се вршити путем усмене симулације;
2. Посебна функционална компетенција за област 
рада нормативни послови: припрема и израда струч-
них мишљења и образложења различитих правних 
аката - провера ће се вршити путем писане симула-
ције;
Посебна функционална компетенција за радно место, 
прописи из надлежности органа:
- Закон о Агенцији за борбу против корупције („Служ-
бени гласник РС”, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - УС, 67/13 
- УС, 112/13 - аутентично тумачење и 8/15 - УС) - про-
вера ће се вршити путем усмене симулације.

Понашајне компетенције (Управљање информа-
цијама; Управљање задацима и остваривање резул-
тата; Оријентација ка учењу и променама; Изградња 
и одржавање професионалних односа; Савесност, 
посвећеност и интегритет) - провера ће се вршити 
путем психометријских тестова и интервјуа базира-
ном на компетенцијама.

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

Образац пријаве: http://www.acas.rs/wp-content/
uploads/2019/09/Obrazac-prijave-za-radno-mesto-25.doc

26. Радно место технички секретар
у Канцеларији директора, 

звање: референт
1 извршилац

Опис посла: Обавља свакодневну кореспонденцију; 
помаже у реализацији протоколарних активности; 
обавља друге административно-техничке послове из 
делокруга Канцеларије; обезбеђује и чува материја-
ле које обрађују директор и заменик директора; води 
одговарајуће евиденције из надлежности Канцела-
рије; обавља друге послове по налогу претпоставље-
них.

Услови за рад на радном месту: Завршена средња 
школа; најмање две године радног искуства у струци; 
положен државни стручни испит; потребне компетенције 
за обављање послова радног места одређене у Обрасцу 
компетенција.

У изборном поступку проверавају се:

Опште функционалне компетенције и то:
1. организација и рад државних органа Републике 
Србије - провера ће се вршити путем теста;
2. дигитална писменост - провера ће се вршити прак-
тичним радом на рачунару или увидом у доказ о 
знању рада на рачунару;
3. пословна комуникација - провера ће се вршити 
путем писмене симулације;

Посебне функционалне компетенције и то:
1. Посебна функционална компетенција за област 
административних послова:
-  Канцеларијско пословање - провера ће се вршити 
путем усмене симулације;
- Методе вођења интерних и доставних књига - про-
вера ће се вршити путем усмене симулације.
2. Посебна функционална компетенција за радно 
место, прописи из надлежности органа: Закон о Аген-
цији за борбу против корупције („Службени гласник 

РС”, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - УС, 67/13 - УС, 112/13 
- аутентично тумачење и 8/15 - УС) - провера ће се 
вршити путем усмене симулације.

Понашајне компетенције (Управљање информа-
цијама; Управљање задацима и остваривање резул-
тата; Оријентација ка учењу и променама; Изградња 
и одржавање професионалних односа; Савесност, 
посвећеност и интегритет) - провера ће се вршити 
путем психометријских тестова и интервјуа базира-
ном на компетенцијама.

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

Образац пријаве: http://www.acas.rs/wp-content/
uploads/2019/09/Obrazac-prijave-za-radno-mesto-26.doc

III Трајање рада на свим радним местима и 
место рада: рад на неодређено време, а место рада 
је Београд, Царице Милице 1.

IV Oпшти услови за рад на свим радним мести-
ма: држављанство Републике Србије, да је учесник 
конкурса пунолетан, има прописану стручну спрему 
и испуњава остале услове одређене законом, другим 
прописом и правилником о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у државном органу, да 
учеснику конкурса раније није престајао радни однос 
у државним органима због теже повреде радне дуж-
ности из радног односа и да није осуђиван на казну 
затвора од најмање шест месеци.

V Образац пријаве на конкурс и докази који се 
прилажу:
• Образац пријаве за конкретно радно место мора 
бити потписан својеручно.
• Образац пријаве на конкурс садржи: податке о 
конкурсу; личне податке; адресу становања; теле-
фон, електронску адресу; образовање, стручне и 
друге испите подносиоца пријаве који су услов за 
заснивање радног односа; податак о знању рада на 
рачунару; податак о знању енглеског језика; додатне 
едукације; радно искуство; посебне услове; посебне 
изјаве од значаја за учешће у конкурсним поступци-
ма у државним органима.
• Пријава на јавни конкурс може се поднети путем 
поште или непосредно на адресу наведену у тексту 
огласа. Пријава се може преузети на линковима 
наведеним у тексту конкурса и у штампаној верзији 
на писарници Агенције за борбу против корупције, 
у Београду, Царице Милице 1. Приликом предаје 
пријаве на јавни конкурс пријава добија шифру под 
којом подносилац пријаве учествује у даљем избор-
ном 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.
• Писани доказ о знању рада на рачунару. Кандида-
ти који уз образац пријаве доставе писани доказ о 
знању рада на рачунару биће ослобођени провере 
компетенције „Дигитална писменост”, осим уколи-
ко комисија одлучи да се приложени доказ не може 
прихватити као доказ којим се кандидат ослобађа од 
провере опште компетенције „Дигитална писменост”.
• Писани доказ о знању енглеског језика - ниво Б1. 
Кандидати који уз образац пријаве доставе писа-
ни доказ о знању енглеског језика - ниво Б1 биће 
ослобођени провере посебне компетенције „Страни 
језик”, осим уколико комисија одлучи да се прило-
жени доказ не може прихватити као доказ којим се 
кандидат ослобађа од провере посебне компетенције 
„Страни језик”.

Остали докази које прилажу само кандида-
ти који су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са Конкурсном коми-
сијом:
• оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству;
• оригинал или оверена фотокопија извода из матич-
не књиге рођених;
• оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема;
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• оригинали или оверене фотокопије доказа о рад-
ном искуству у струци (потврде, решења и други акти 
из којих се може утврдити на којим пословима, са 
којом стручном спремом и у ком периоду је стечено 
радно искуство у струци);

Кандидати који су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са конкурсном комисијом 
биће позвани да, у року од пет радних дана од дана 
пријема обавештења, доставе остале доказе који се 
прилажу у конкурсном поступку. Кандидати који не 
доставе наведене доказе који се прилажу у конкур-
сном поступку, односно који на основу достављених 
или прибављених доказа не испуњавају услове за 
запослење, писмено се обавештавају да су искључе-
ни из даљег изборног поступка. Докази се достављају 
на наведену адресу Агенције.

Сви докази прилажу се на српском језику, у супрот-
ном морају бити преведени и оверени од стране 
овлашћеног судског тумача (не важи за доказе из 
последње тачке). Диплома којом се потврђује струч-
на спрема, а која је стечена у иностранству мора бити 
нострификована.

Одредбама чл. 9 и 103 Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС”, број 18/2016) 
прописано је, између осталог, да у поступку који се 
покреће по захтеву странке орган може да врши 
увид, прибавља и обрађује личне податке о чињени-
цама о којима се води службена евиденција када је то 
неопходно за одлучивање, осим ако странка изричи-
то изјави да ће те податке прибавити сама. Документ 
о чињеницама о којима се води службена евиден-
ција је: извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, уверење о положеном стручномиспи-
ту за рад у државним органима, односно уверење о 
положеном правосудном испиту.

VI Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок 
за подношење пријава на конкурс је 8 (осам) дана и 
почиње да тече наредног дана од дана објављивања 
у Периодичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање. Датум оглашавања: 25.09.2019. годи-
не. Датум истека рока за пријављивање: 03.10.2019. 
године.

VII Место, дан и време када ће се спровести 
изборни поступак: Са кандидатима који испуња-
вају услове за рад на оглашеним радним местима, а 
чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве 
и потпуне и уз које су приложени сви потребни дока-
зи, провера општих и посебних функционалних ком-
петенција, као и понашајних компетенција у избор-
ном поступку обавиће се почев од 14.10.2019. године 
у просторијама Агенције за борбу против корупције, 
Царице Милице 1, о чему ће учесници конкурса бити 
обавештени.

VIII Лица задужена за давање информација 
о конкурсу: Милена Симић и Слађана Петровић, 
телефон 011/4149-117.

Напомене: Кандидати који конкуришу на више рад-
них места подносе појединачне пријаве за свако рад-
но место. Непотпуне, неблаговремене, недопуштене 
и неразумљиве пријаве биће одбачене решењем 
Конкурсне комисије. 

Сви тражени докази се подносе у оригиналу или 
фотокопији овереној код јавног бележника. Изузет-
но у градовима и општинама у којима нису имено-
вани јавни бележници, приложени докази могу бити 
оверени у основним судовима, судским једницама, 
пријемним канцеларијама основних судова, однос-
но општинским управама, као поверени посао). Као 
доказ се могу приложити и фотокопије докумената 
које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним 
судовима, односно општинским управама.

Државни службеник који се пријављује на конкурс, 
уместо уверења о држављанству и извода из матич-
не књиге рођених подноси решење о распоређивању 
или премештају на радно место у органу у коме ради 
или решење да је нераспоређен.

Сходно члану 9 Закона о државним службеницима 
којим је утврђено да су кандидатима при запошља-
вању у државни орган, под једнаким условима дос-
тупна сва радна места и да се избор кандидата засни-
ва на стручној оспособљености, знању и вештинама, 
кандидати са положеним државним стручним испи-
том немају предност у изборном поступку у одно-
су на кандидате без положеног државног стручног 
испита. Кандидати са положеним правосудним испи-
том уместо доказа о положеном државном стручном 
испиту подносе доказ о положеном правосудном 
испиту.

Свакa фаза изборног поступка у селекцији кандида-
та биће елиминациона. Информације о материјалима 
за припрему кандидата за проверу општих функцио-
налних компетенција могу се наћи на сајту Службе за 
управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

Агенција не врши дискриминацију на основу расе, 
боје коже, пола, вере, националности и етничког 
порекла или инвалидитета. Конкуренција се засни-
ва на квалитету и отворена је за све који испуњавају 
прописане услове.

Овај оглас објављује се на огласној табли и интер-
нет презентацији Агенције, на интернет презентацији 
Службе за управљање кадровима, на порталу е-Уп-
раве, интернет презентацији и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА 

ИНСТИТУЦИЈА
Београд

На основу члана 25 став 3 тачка 4 Закона о Држав-
ној ревизорској институцији („Службени гласник РС“, 
бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18-др. закон), члана 61 
став 1 Закона о државним службеницима („Служ-
бени 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), чланa 9 став 3. Уредбе о интер-
ном и јавном конкурсу за попуњавање радних места 
у државним органима („Службени гласник РС“, број 
2/19) и члана 6 Правилника о попуњавању изврши-
лачких радних места у Државној ревизорској инсти-
туцији, Државна ревизорска институција оглашава 

JАВНИ КОНКУРС

I Орган у коме се радна места попуњавају: 
Државна ревизорска институција, Београд, Макен-
зијева 41

II Радна места која се попуњавају:

1) Радно место самостални саветник у 
ревизији, звање самостални саветник, 

Сектор број 4
са местом рада у Београду

1 извршилац

Услови: високо образовање из области економских 
или правних наука, на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету; најмање пет година радног искуства у 
струци од чега две године искуства на пословима који 
су повезани са надлежностима Институције; положен 
државни стручни испит; као и потребне компетен-
ције за рад на радном месту.

2) Радно место саветник у ревизији, 
звање саветник, 

Сектор број 1
са местом рада у Београду

2 извршиоца

3) Радно место саветник у ревизији, 
звање саветник, 

Сектор број 3
са местом рада у Крагујевцу

1 извршилац

Услови за рад на радном месту 2 и 3: високо 
образовање из области економских или правних 
наука, на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факул-
тету; најмање три године радног искуства у струци 
од чега једна година искуства на пословима који су 
повезани са надлежностима Институције; положен 
државни стручни испит; као и потребне компетен-
ције за рад на радном месту.

4) Радно место самостални саветник 
за финансијско-рачуноводствене 

послове, звање самостални 
саветник, Служба за финансије и 
рачуноводство, Сектор подршке 

ревизији
са местом рада у Београду

1 извршилац

Услови: високо образовање из научне области еко-
номских наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету; најмање пет година радног искуства у 
струци; сертификат овлашћеног рачуновође стечен 
у складу са законом којим се уређује рачуноводство 
и ревизија; положен државни стручни испит; као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

5) Радно место млађи саветник у 
ревизији, звање млађи саветник, 

Сектор број 1
са местом рада у Београду

1 извршилац

6) Радно место млађи саветник у 
ревизији, звање млађи саветник, 

Сектор број 2
са местом рада у Београду

1 извршилац

7) Радно место млађи саветник у 
ревизији, звање млађи саветник, 

Сектор број 3
са местом рада у Београду

1 извршилац

8) Радно место млађи саветник у 
ревизији, звање млађи саветник, 

Сектор број 4
са местом рада у Београду

1 извршилац

Услови за рад на за радном месту 5, 6, 7 и 8: 
високо образовање из области економских или прав-
них наука, на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факулте-
ту; најмање једна година радног искуства у струци 
или најмање пет година радног стажа у државним 
органима; положен државни стручни испит; као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

III Врста радног односа: Радна места попуњавају 
се заснивањем радног односа на неодређено време.
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Кандидати који први пут заснивају радни однос у 
државном органу, подлежу пробном раду од шест 
месеци. Кандидати без положеног државног струч-
ног испита за рад у државним органима примају се 
на рад под условом да тај испит положе до окончања 
пробног рада. 

Чланом 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 компетенција. Кандидати са положе-
ним државним стручним испитом немају предност у 
изборном поступку у односу на кандидате без поло-
женог државног стручног испита. 

IV Фазе изборног поступка и учешће кандидата:
Изборни поступак спроводи се из више обавезних 
фаза у којима се проверавају опште функционалне, 
посебне функционалне и понашајне компетенције и 
фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање 
кандидата и само кандидат који испуни одређено 
мерило за проверу одређене компетенције у једној 
фази изборног поступка може да учествује у провери 
следеће компетенције у истој или наредној фази.

Кандидатима који учествују у изборном поступку 
прво се проверавају опште функционалне компетен-
ције.

У изборном поступку проверавају се:

1. Опште функционалне компетенције:
• организација и рад државних органа РС - провера-
ваће се усмено;
• дигитална писменост - провераваће се решавањем 
задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација - провераваће се усмено.

Резултати провере општих функционалних компе-
тенција за кандидата који је испунио мерила на про-
вери општих функционалних компетенција у једном 
конкурсном поступку имају важност трајања у кон-
курсним поступцима у Државној ревизорској инсти-
туцији  који се спроводе у наредне две године од 
дана спроведене провере, осим ако кандидат није 
захтевао нову проверу општих функционалних ком-
петенција.

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

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

За радно место под редним бројем 1:
- Посебна функционална компетенција за област 
рада - послови ревизије (ревизија система, ревизија 
успешности, финансијска ревизија и ревизија усагла-
шености са прописима) провераваће се усмено;
- Посебна функционална компетенција за радно 
место - прописи из надлежности и организације 
органа (Закон о Државној ревизорској институцији и 
Пословник Државне ревизорске институције) прове-
раваће се усмено.
- Посебна функционална компетенција за радно 
место - прописи из области делокруга радног мес-
та (Закон о буџетском систему, Уредба о буџетском 
рачуноводству, Закон о јавним предузећима, Закон 
о рачуноводсту и Закон о ревизији) провераваће се 
усмено.
- Посебна функционална компетенција за радно 
место - страни језик (енглески или руски или немачки 
или француски) основни ниво - провераваће се усме-
но путем разговора.
Код посебних функционалних компетенција прво се 
проверава познавање страног језика.

За радно место под редним бројем 2:
- Посебна функционална компетенција за област 
рада - послови ревизије  (ревизија система, ревизија 
успешности, финансијска ревизија и ревизија усагла-
шености са прописима) провераваће се усмено;
- Посебна функционална компетенција за радно 
место - прописи из надлежности и организације 
органа (Закон о Државној ревизорској институцији и 
Пословник Државне ревизорске институције) прове-
раваће се усмено;
- Посебна функционална компетенција за радно 
место - прописи из области делокруга радног места 
(Закон о буџетском систему, Закон о буџету за кален-
дарску годину и Уредба о буџетском рачуноводству)  
провераваће се усмено;
- Посебна функционална компетенција за радно 
место - страни језик  (енглески или руски или немач-
ки или француски) основни ниво - провераваће се 
усмено путем разговора.
Код посебних функционалних компетенција прво се 
проверава познавање страног језика.

За радно место под редним бројем 3:
- Посебна функционална компетенција за област 
рада - послови ревизије  (ревизија система, ревизија 
успешности, финансијска ревизија и ревизија усагла-
шености са прописима) провераваће се усмено;
- Посебна функционална компетенција за радно 
место - прописи из надлежности и организације 
органа (Закон о Државној ревизорској институцији и 
Пословник Државне ревизорске институције) прове-
раваће се усмено;
- Посебна функционална компетенција за радно 
место - прописи из области делокруга радног мес-
та (Закон о буџетском систему, Уредба о буџетском 
рачуноводству и Закон о здравственом осигурању)  
провераваће се  усмено;
- Посебна функционална компетенција за радно 
место - страни језик  (енглески или руски или немач-
ки или француски) основни ниво - провераваће се 
усмено путем разговора.
Код посебних функционалних компетенција прво се 
проверава познавање страног језика.

За радно место под редним бројем 4:
- Посебна функционална компетенција за област 
рада - студијско-аналитички послови  (прикупљање 
и обрада података из различитих извора, укључујући 
и способност критичког вредновања и анализирања 
доступних информација и израда секторских анали-
за) провераваће се усмено;
- Посебна функционална компетенција за радно 
место - прописи из надлежности и организације орга-
на (Закон о Државној ревизорској институцији) про-
вераваће се усмено;
- Посебна функционална компетенција за радно 
место - прописи из области делокруга радног мес-
та (Закон о буџетском систему, Уредба о буџет-
ском рачуноводству, Закон о буџету за календарску 
годину, Међународни рачуноводствени стандарди 
у јавном сектору, Правилник о начину припреме, 
састављања и подношења финансијских извештаја 
корисника буџетских средстава, корисника средста-
ва организација за обавезно социјално осигурање и 
буџетских фондова и Правилник о стандардном кла-
сификационом оквиру и контном плану за буџетски 
систем) провераваће се усмено.

За радно место под редним бројем 5:
- Посебна функционална компетенција за област 
рада - послови ревизије  (ревизија система, ревизија 
успешности, финансијска ревизија и ревизија усагла-
шености са прописима) провераваће се усмено;
- Посебна функционална компетенција за радно 
место - прописи из надлежности и организације 
органа (Закон о Државној ревизорској институцији и 
Пословник Државне ревизорске институције) прове-
раваће се усмено.
- Посебна функционална компетенција за радно 
место - прописи из области делокруга радног места 
(Закон о буџетском систему, Закон о буџету за кален-
дарску годину и Уредба о буџетском рачуноводству) 
провераваће се усмено.
- Посебна функционална компетенција за радно 
место - страни језик  (енглески или руски или немач-

ки или француски) основни ниво - провераваће се 
усмено путем разговора.
Код посебних функционалних компетенција прво се 
проверава познавање страног језика.

За радно место под редним бројем 6:
- Посебна функционална компетенција за област 
рада - послови ревизије  (ревизија система, ревизија 
успешности, финансијска ревизија и ревизија усагла-
шености са прописима) провераваће се усмено;
- Посебна функционална компетенција за радно место - 
прописи из надлежности и организације органа (Закон о 
Државној ревизорској институцији и Пословник Државне 
ревизорске институције) провераваће се усмено.
- Посебна функционална компетенција за радно 
место - прописи из области делокруга радног мес-
та (Закон о буџетском систему, Уредба о буџетском 
рачуноводству и Закон о локалној самоуправи) про-
вераваће се усмено.
- Посебна функционална компетенција за радно 
место - страни језик  (енглески или руски или немач-
ки или француски) основни ниво - провераваће се 
усмено путем разговора.
Код посебних функционалних компетенција прво се 
проверава познавање страног језика.

За радно место под редним бројем 7:
- Посебна функционална компетенција за област 
рада - послови ревизије (ревизија система, ревизија 
успешности, финансијска ревизија и ревизија усагла-
шености са прописима) провераваће се усмено;
- Посебна функционална компетенција за радно 
место - прописи из надлежности и организације 
органа (Закон о Државној ревизорској институцији и 
Пословник Државне ревизорске институције) прове-
раваће се усмено.
- Посебна функционална компетенција за радно 
место - прописи из области делокруга радног мес-
та (Закон о буџетском систему, Уредба о буџетском 
рачуноводству и Закон о здравственом осигурању) 
провераваће се усмено.
- Посебна функционална компетенција за радно 
место - страни језик  (енглески или руски или немач-
ки или француски) основни ниво - провераваће се 
усмено путем разговора.
Код посебних функционалних компетенција прво се 
проверава познавање страног језика.

За радно место под редним бројем 8:
- Посебна функционална компетенција за област 
рада - послови ревизије  (ревизија система, ревизија 
успешности, финансијска ревизија и ревизија усагла-
шености са прописима) провераваће се усмено;
- Посебна функционална компетенција за радно 
место - прописи из надлежности и организације 
органа (Закон о Државној ревизорској институцији и 
Пословник Државне ревизорске институције) прове-
раваће се усмено.
- Посебна функционална компетенција за радно 
место - прописи из области делокруга радног мес-
та (Закон о буџетском систему, Уредба о буџетском 
рачуноводству, Закон о јавним предузећима, Закон 
о рачуноводсту и Закон о ревизији) провераваће се 
усмено.
- Посебна функционална компетенција за радно 
место - страни језик (енглески или руски или немачки 
или француски) основни ниво - провераваће се усме-
но путем разговора.
Код посебних функционалних компетенција прво се 
проверава познавање страног језика.

3. Понашајне компетенције за сва извршилач-
ка радна места: 
Понашајне компетенције (управљање информација-
ма, управљање задацима и остваривање резулта-
та, оријентација ка учењу и променама, изградња 
и одржавање професионалних односа, савесност, 
посвећеност и интегритет) - провераваће се путем 
интервјуа базираном на компетенцијама (усмено).

Резултати провере понашајних компетенција канди-
дата у једном конкурсном поступку имају важност 
трајања у конкурсним поступцима у Државној реви-
зорској институцији који се спроводе у наредне две 
године од дана спроведене провере.

Администрација и управа
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V Интервју са Конкурсном комисијом и вред-
новање кандидата: Процена мотивације за рад 
на радном месту и прихватање вредности државних 
органа провераваће се путем интервјуа са комисијом 
(усмено).

VI Адреса на коју се подноси попуњен образац 
пријаве за јавни конкурс: Државна ревизорска 
институција, Београд, Макензијева 41, са назнаком 
„За јавни конкурс“.

VII Лице које је задужено за давање оба-
вештења о конкурсу: др Радојка Вељић, тел. 
011/304-22-31. 

VIII Датум оглашавања: 25. септембар 2019. 
године.

IX Рок за подношење пријава: Рок за подно-
шење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног 
дана од дана објављивања у периодичном издању 
огласа Националне службе за запошњавање. 

X Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет презентацији 
Државне ревизорске институције и Службе за упра-
вљање кадровима или у штампаној верзији у писарни-
ци Државне ревизорске институције, Београд, Макен-
зијева 41. 

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава 
добија шифру под којом подносилац пријаве учест-
вује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве 
уноси се у образац пријаве након што комисија саста-
ви списак кандидата међу којима се спроводи избор-
ни поступак.

Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној 
шифри у року од 3 (три) дана од пријема пријаве, 
достављањем наведеног податка на начин који је у 
пријави назначио за доставу обавештења.

XI Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли проверу посебних функцио-
налних компетенција пре интервјуа са Кон-
курсном комисијом: оригинал или оверена фото-
копија извода из матичне књиге рођених; оригинал 
или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија дипломе којом 
се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена 
фотокопија доказа о положеном државном струч-
ном испиту за рад у државним органима (кандидати 
са положеним правосудним испитом уместо доказа 
о положеном државном стручном испиту подносе 
доказ о положеном правосудном испиту); оригинал 
или оверена фотокопија доказа о радном искуству 
у струци (потврда, решење и други акти којима се 
доказује на којим пословима, са којом стручном спре-
мом и у ком временском периоду је стечено радно 
искуство).

Државни службеник који се пријављује на јавни 
конкурс уместо уверења о држављанству и извода 
из матичне књиге рођених подноси оригинал или 
оверену фотокопију решења о распоређивању или 
премештају на радно место у органу у коме ради или 
решења да је државни службеник нераспоређен.

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

Кандидати нису у обавези да поднесу доказе о чиње-
ницама о којима орган води службену евиденцију.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о положе-

ном државном стручном испиту за рад у државним 
органима, односно уверење о положеном правосудном 
испиту.

Законом о општем управном поступку („Службени 
гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење) 
прописано је, између осталог, да је орган дужан да по 
службеној дужности, у складу са законом, врши увид у 
податке о чињеницама неопходним за одлучивање о 
којима се води службена евиденција, да их прибавља 
и обрађује (члан 9. став 3.); да у поступку који се 
покреће по захтеву странке орган може да врши увид, 
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција када је то неоп-
ходно за одлучивање, осим ако странка изричито изја-
ви да ће те податке прибавити сама (члан 103. став 3). 

Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у 
обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се 
прибаве његови подаци из службених евиденција.

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 оба-
вештења доставе наведене доказе који се прилажу у 
конкурсном поступку. 

Кандидати који не доставе наведене доказе који се 
прилажу у конкурсном поступку, односно који на осно-
ву достављених или прибављених доказа не испуња-
вају услове за запослење, писмено се обавештавају да 
су искључени из даљег изборног поступка.

Докази се достављају на адресу Државне ревизорске 
институције, Београд, Макензијева 41. 

XIII Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку:
Са учесницима конкурса чије су пријаве благовреме-
не, 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 
21. октобра 2019. године, о чему ће учесници конкур-
са бити обавештени путем контакт телефона које су 
навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција, 
посебних функционалних компетенција, понашајних 
компетенција и интервју са Конкурсном комисијом ће 
се обавити у Државној ревизорској институцији, Бео-
град, Макензијева број 41. 

Кандидати који успешно прођу једну фазу изборног 
поступка обавештавају се о датуму, месту и времену 
спровођења наредне фазе изборног поступка на кон-
такте бројеве телефона које наведу у својим обрас-
цима пријаве. 

Напоменe: Кандидати који конкуришу на више 
радних места подносе појединачне пријаве за свако 
радно место на које конкуришу. Ако је за неко радно 
место наведено више места рада за свако место рада 
се подноси појединачна пријава.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је 
именовао председник Државне ревизорске институ-
ције. 

Овај конкурс се објављује на интернет презента-
цији, огласној табли и интранет страници Државне 
ревизорске институције, на интернет презентацији 
Службе за управљање кадровима, на порталу е-Уп-
раве и на интернет презентацији, огласној табли и 
периодичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање.

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

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ, УПРАВА 
ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ 

САНКЦИЈА

На основу члана 54 Закона о државним службеници-
ма („Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 81/05, - испр., 83/05 
- испр., 64/07, 67/07 - испр., 116/08, 104/09, 99/14, 
94/17 и 95/18), члана 4. Правилника о спровођењу 
јавног конкурса за попуњавање радних места у Упра-
ви за извршење кривичних санкција („Службени 
гласник РС“, бр. 40/10 и 137/14) и Закључка Коми-
сије за давање сагласности за ново запошљавање 
и додатно радно ангажовање код корисника јавних 
средстава 51 број: 112-8375/2019 од 28. августа 2019. 
године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА 
У УПРАВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ 

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

Радна места која се попуњавају: 

II СПЕЦИЈАЛНА ЗАТВОРСКА БОЛНИЦА 
У БЕОГРАДУ

 1) Главни рендген техничар, у 
Служби за здравствену заштиту, у 

звању сарадника - 1 извршилац
Услови за рад на радном месту: стечено високо 
образовање из научне области Медицинске науке 
- смер за РТГ, на основним академским студијама у 
обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним сту-
дијама, односно на студијама у трајању до три године, 
положен државни стручни испит или стручни испит у 
области здравствене заштите и најмање три године 
радног искуства у струци, као и потребне компетен-
ције за рад на радном месту. 

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

Место рада: Београд, Бачванска 14.

III Докази који се прилажу уз пријаву на јавни 
конкурс: 
- писана пријава са биографијом и наводима о доса-
дашњем радном искуству (у пријави назначити редни 
број радног места из текста конкурса као и назив рад-
ног места за које се конкурише, име и презиме, датум и 
место рођења, адреса становања, мејл адреса за кон-
такт, контакт телефон, податке о образовању, податке 
о врсти и дужини радног искуства у степену стручне 
спреме прописане за радно место на које се конкури-
ше, са кратким описом послова на којима је кандидат 
радио до подношења пријаве на конкурс, пријава 
мора да буде својеручно потписана) -заједничко за сва 
радна места;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству - 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 
наведена у условима за радно место - заједничко за 
сва радна места;
- уверење из суда да се против кандидата не води 
кривични поступак за кривично дело које се гони по 
службеној дужности (не старије од 30 дана) - зајед-
ничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврде, решења и други акти из 
којих се може утврдити на којим пословима, са којом 
стручном спремом  и у ком периоду је стечено радно 
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искуство у струци) - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија потврде да кан-
дидату раније није престајао радни однос у држав-
ном органу због теже повреде радне дужности из 
радног односа, издата од стране државних органа у 
коме је учесник јавног конкурса био у радном односу 
- заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о поло-
женом стручном испиту у области здраствене зашти-
те или оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном државном стручном испиту (кандидати 
са положеним правосудним испитом уместо доказа о 
положеном државном стручном испиту подносе доказ 
о положеном правосудном испиту); у складу са чла-
ном 101 Закона о државним службеницима државни 
стручни испит нису дужни да полажу државни служ-
беници који су здраствени радници или здраствени 
сардници у Управи за извршење кривичних санкција, 
који су у обавези да полажу или су положили стручни 
испит у области здравствене заштите; 
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама 
прибавити податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција или ће то орган учинити уместо 
ње - заједничко за сва радна места.

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

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

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

Законом о општем управном поступку („Службени 
гласник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, 
да је орган дужан да по службеној дужности, у складу 
са законом, врши увид у податке о чињеницама нео-
пходним 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 лич-
не податке о чињеницама о којима се води службе-
на евиденција када је то неопходно за одлучивање, 
осим ако странка изричито изјави да ће те податке 
прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне 
податке неопходне за одлучивање органа, захтев за 
покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 
103 став 3). 

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

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

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

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

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

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

IV Општи услови за рад на радном месту: 
држављанство Републике Србије; да је учесник кон-
курса пунолетан; 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 (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 прими-
ти лице које је осуђено због кривичног дела које се 
гони по службеној дужности, лице против кога се води 
кривични поступак за кривично дело које се гони по 
службеној дужности, лице које је осуђено на безус-
ловну казну затвора у трајању дужем од три месеца и 
лице за које, у складу са прописима којима је уређено 
вршење безбедносних провера, постоје безбедносне 
сметње.

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

VI Место, дан и време када ће се спровести 
изборни поступак: Cа кандидатима чије су прија-
ве благовремене, допуштене, разумљиве и потпу-
не, уз које су приложени сви потребни докази и који 
испуњавају услове за рад на оглашеном радном 
месту провера стручних оспособљености, знања и 
вештина које се вреднују у изборном поступку спро-
вешће се у просторијама завода.

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

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

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

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

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

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

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

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

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 

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

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

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

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

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

СОМБОР

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
“МИРОСЛАВ АНТИЋ - МИКА”
25000 Сомбор, Радоја Домановића 98

тел. 025/450-743, 450-744

Директор
на мандатни период 4 године

УСЛОВИ: за директора дома за смештај корисника 
може бити именован држављанин Републике Србије 
који је стекао високо образовање на студијама другог 
степен (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне сту-
дије), односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године и одговарајући академски 
односно стручни назив утврђен у области правних, 
психолошких, социолошких, политичких, економских 
или медицинских наука и има најмање пет година 
радног истуства у струци. Кандидат је дужан да, при-
ликом пријављивања на конкурс, поднесе следећу 
документацију: извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству; уверење о стеченој струч-
ној спреми; потврду о радном искуству у струци; про-
грам рада за мандатни период, који разматра Управ-
ни одбор у поступку давања мишљења за именовање 
директора; уверење да није подигнута оптужница 
која је стала на правну снагу, нити се води истра-
га против кандидата. Пријаве се достављају у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве 
слати у затвореној коверти на адресу установе, са 
назнаком “За конкурс за именовање директора - не 
отварај”, уз навођење имена и презимена кандидата 
и адресе становања, а Управни одбор исте ће разма-
трати у року од 15 дана од дана завршетка конкур-
са. Директора именује Влада АП Војводине на основу 
спроведеног конкурса, а по прибављеном мишљењу 
УО, на мандатни период од четири године. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

ОПШТИНА АПАТИН
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА АПАТИН

25260 Апатин, Трг ослобођења 2
тел. 025/773-933

Секретар
на одређено време до повратка 

запослене са трудничког и породиљског 
одсуства

УСЛОВИ: право пријављивања имају сви заинтересо-
вани кандидати, који осим општих услова прописа-
них одредбама Закона о раду (“Службени гласник РС” 
број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука 
УС, 113/17 и 95/18 аутентично тумачење) испуњавају 
и посебне услове: VI/1 или IV степен стручне спре-
ме; једна година радног искуства; пребивалиште на 
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територији МЗ Апатин у задњих пет година; позна-
вање рада на рачунару (MS Office) (вештину кан-
дидата за рад на рачунару проверава стручњак за 
информациону технологију који даје своје мишљење; 
вештина рада на рачунару не проверава се кандида-
ту који приложи писмени доказ о завршеном курсу 
и обуци која одговара захтеваној оспособљености за 
рад на рачунару). Докази који се прилажу уз пријаву 
са биографијом: доказ о стручној спреми (оригинал 
или оверена копија); доказ о радном искуству (ориги-
нал или оверена копија); потврда о пребивалишту из 
полицијске станице (оригинал или оверена копија); 
уверење о држављанству Републике Србије (ориги-
нал или оверена копија, не старија од шест месеци). 
Пријаве са приложеном документацијом доставити 
на адресу МЗ Апатин са назнаком “Пријава на јавни 
оглас - не отварати”. Рок за пријављивање је осам 
дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. 
Неблаговремене, неразумљиве пријаве, као и прија-
ве уз које нису приложени сви потребни докази неће 
се узети у разматрање.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

На основу члана 54 Закона о државним службеници-
ма („Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 81/05, - испр., 83/05 
- испр., 64/07, 67/07 - испр., 116/08, 104/09, 99/14, 
94/17 и 95/18), члана 4 Правилника о спровођењу 
јавног конкурса за попуњавање радних места у Упра-
ви за извршење кривичних санкција („Службени 
гласник РС“, бр. 40/10 и 137/14) и Закључка Коми-
сије за давање сагласности за ново запошљавање 
и додатно радно ангажовање код корисника јавних 
средстава 51 број: 112-6065/2019 од 26. јуна 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 КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ
 У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

1. Реализатор третмана
у Служби за третман, 

у звању саветника
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: Стечено високо 
образовање из научне области педагошке науке или 
политичке науке или из стручне области специјал-
не едукације и рехабилитације - смер за превенцију 
и третман поремећаја понашања, или из стручне 
области: филозофије - смер психологија, педагогија, 
андрагогија или социологија на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мас-
тер академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни 
испит и најмање три године радног искуства у струци, 
као и потребне компетенције за рад на радном месту.

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

2. Послови писарнице
у Служби за опште послове, 

у звању референта
1 извршилац

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

Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
знање из Уредбе о канцеларијском пословања орга-
на државне управе - усмено; вештина комуникације 
- непосредно, кроз разговор са кандидатима.

3. Подршка правним пословима
Служба за опште послове, 
у звању млађи саветник

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено висо-
ко образовање из научне области правне науке на 
основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специја-
листичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године и најмање 
једнa година радног искуства у струци или најмање 
пет година радног стажа у државним органима, поло-
жен државни стручни испит, као и потребне компе-
тенције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
знање из Закона о државним службеницима - усме-
но; вештина комуникације - непосредно, кроз разго-
вор са кандидатима.

4. Послови обрачуна зарада и 
накнада запослених

Служба за опште послове, 
у звању референта

1 извршилац

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

Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступ-
ку: знање из Закона о буџетском систему - усмено; 
вештина комуникације -непосредно, кроз разговор са 
кандидатима.

5. Инструктор бравар
Служба за обуку и упошљавање, 

у звању референта
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена средња 
школа машинске или металске струке, положен држави 
стручни испит, најмање две године радног искуства у стру-
ци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

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

6. Инструктор одржавања машина и 
алатки

Служба за обуку и упошљавање, 
у звању референта

2 извршиoца

Услови за рад на радном месту: завршена средња 
школа машинске, или електро струке, положен државни 
стручни испит, најмање две године радног искуства у стру-
ци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

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

7. Инструктор заваривач
Служба за обуку и упошљавање, 

у звању референта
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена 
средња школа, заваривачке или машинске струке, 
положен државни стручни испит најмање две године 
радног искуства у струци, као и потребне компетен-
ције за рад на радном месту.

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

8. Инструктор графичар
Служба за обуку и упошљавање, 

у звању референта
3 извршиоца

Услови за рад на радном месту: завршена средња 
школа, графичке, машинске, економске, хемијско-тех-
нолошке или електро струке, 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 вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
знање из Закона о извршењу кривичних санкција - 
усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз 
разговор са кандидатима.

9. Инструктор металостругар
Служба за обуку и упошљавање, 

у звању референта
2 извршиоца

Услови за рад на радном месту: завршена средња 
школа, машинске или металске струке, положен државни 
стручни испит, намање две године радног искуства у стру-
ци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

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

10. Сточарски техничар
Служба за обуку и упошљавање, 

у звању референта
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена средња 
школа, пољопривредне струке - смер сточарство, поло-
жен државни стручни испит, најмање две године радног 
искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.

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

11. Медицински техничар
Служба за здравствену заштиту, 

референт
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена средња 
школа, медицинске струке - смер за медицинске технича-
ре, положен државни стручни испит или стручни испит у 
области здравствене заштите и најмање две године рад-
ног искуства у струци, као и потребне компетенције за 
рад на радном месту.
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Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
знање из Закона о извршењу кривичних санкција - 
усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз 
разговор са кандидатима.

Место рада: Сремска Митровица, Фрушкогорска бб.

III Докази који се прилажу уз пријаву на јавни 
конкурс: 
- писана пријава са биографијом и наводима о доса-
дашњем радном искуству (у пријави назначити редни 
број радног места из текста конкурса као и назив рад-
ног места за које се конкурише, име и презиме, датум и 
место рођења, адреса становања, мејл адреса за кон-
такт, контакт телефон, податке о образовању, податке 
о врсти и дужини радног искуства у степену стручне 
спреме прописане за радно место на које се конкури-
ше, са кратким описом послова на којима је кандидат 
радио до подношења пријаве на конкурс, пријава 
мора да буде својеручно потписана) - заједничко за 
сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству - 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 
наведена у условима за радно место - заједничко за 
сва радна места;
- уверење из суда да се против кандидата не води 
кривични поступак за кривично дело које се гони по 
службеној дужности (не старије од 30 дана) - зајед-
ничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврде, решења и други акти из 
којих се може утврдити на којим пословима, са којом 
стручном спремом и у ком периоду је стечено радно 
искуство у струци) - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија потврде да кан-
дидату раније није престајао радни однос у држав-
ном органу због теже повреде радне дужности из 
радног односа, издата од стране државних органа у 
коме је учесник јавног конкурса био у радном односу 
- заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о поло-
женом стручном испиту у области здраствене зашти-
те или оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном државном стручном испиту (кандидати 
са положеним правосудним испитом уместо доказа о 
положеном државном стручном испиту подносе доказ 
о положеном правосудном испиту); у складу са чла-
ном 101 Закона о државним службеницима државни 
стручни испит нису дужни да полажу државни служ-
беници који су здраствени радници или здраствени 
сардници у Управи за извршење кривичних санкција, 
који су у обавези да полажу или су положили стручни 
испит у области здравствене заштите - заједничко за 
сва радна места. 
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама 
прибавити податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција или ће то орган учинити уместо 
ње - заједничко за сва радна места. 

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

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

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

Законом о општем управном поступку („Службени 
гласник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, 
да је орган дужан да по службеној дужности, у складу 
са законом, врши увид у податке о чињеницама нео-
пходним 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 лич-
не податке о чињеницама о којима се води службе-
на евиденција када је то неопходно за одлучивање, 
осим ако странка изричито изјави да ће те податке 
прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне 
податке неопходне за одлучивање органа, захтев за 
покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 
103 став 3). 

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

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

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

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

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

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

IV Општи услови за рад на радном месту: 
држављанство Републике Србије; да је учесник кон-
курса пунолетан; 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 (члан 45 
став 1 Закона о државним службеницима).

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

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

VI Место, дан и време када ће се спровести 
изборни поступак: Cа кандидатима чије су прија-
ве благовремене, допуштене, разумљиве и потпу-
не, уз које су приложени сви потребни докази и који 
испуњавају услове за рад на оглашеном радном 
месту провера стручних оспособљености, знања и 
вештина које се вреднују у изборном поступку спро-
вешће се у просторијама завода.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Администрација и управа

Пословни центри НСЗ
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                        Трговина и услуге

„ДОБЕРГАРД“ ДОО
11160 Београд, Школски трг 5

Кадровски референт
5 извршилаца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, неопходно знање 
рада на рачунару (Windows, Office), знање рада кроз 
Croso (пријаве/одјаве) и Пантеон (пожељно), израда 
и обрада решења, одлука, потврда, обрада кадров-
ских досијеа; без обзира на радно искуство. Напомена: 
разговори уторком и четвртком, од 14 до 16 часова, 
на адреси: „Добергард“ доо, Школски трг 5 (улаз из 
Миријевског булевара), 11160 Београд - Миријево.

„SMART SOFT“ DOO
11070 Нови Београд, Милентија Поповића 9

тел. 064/129-18-50

Прање и пеглање хотелског веша
пробни рад 1 месец

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

MEDIX TECHNOLOGIE
Крушевац, Липјаска 69/18

e-mail: medixtehnologie1@gmail.com

Асистент комерцијалиста
место рада Сјеница и околина, 

на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: од IV до VII степена, без обзира на радно 
искуство; одговорност. Теренски рад. Конкурс траје 
до попуне квота.

„LISA - COMERC“ DOO
11090 Београд, XI крајишке дивизије 62

Продавац
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном 
занимању. Телефон за контакт: 064/222-0226.

„ДРАЛ ТРГОВИНА“ ДОО
11070 Нови Београд

Омладинских бригада 47а
тел. 069/444-43-06

Возач теретног моторног возила
4 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном 
занимању, радно искуство 12 месеци, возачка доз-
вола Б, Ц и Е категорије. Пријаве слати на e-mail: 
dralbeograd@gmail.com, у року од 60 дана од дана 
објављивања огласа.

„ПАК СЕРВИС - АМБАЛАЖНИ“ ДОО
11080 Земун, Алтина

Добановачки пут 93/Е, II део
тел. 011/406-35-11

Магационер, паковање и раскидање 
робе

на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: III степен, није потребно радно иску-
ство. Кандидати треба да се јаве на број телефона: 
011/406-35-11.

„ХЛЕБ & КИФЛЕ“ ДОО
Стари град, Дорћол

Београд, Жоржа Клемансоа 19

Продавац
на одређено време

30 извршилаца

УСЛОВИ: од I степена стручне спреме, без обзира на рад-
но искуство. Трајање конкурса: до попуне. Јављање кан-
дидата на телефон: 064/8956-362, лице за контакт Неве-
на Јовић, као и на имејл-адресу: nevena.jovic@hlebikifle.rs.

ЕНЕРГОТОК
11090 Београд, Димитрија Котуровића 51

тел. 011/3907-508
e-mail: office@energotok.rs

Руковање парним котловима
на одређено време 6 месеци

5 извршилаца

УСЛОВИ: III степен машинске струке у наведеном 
занимању. Лекарско уверење. Рад се обавља у сме-
нама. Јављање кандидата на телефон: 011/3907-508.

ЗТУР 2 МК
11080 Земун, Угриновци

Замена и поправка пнеуматика
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен, није потребно радно искуство.

Прање моторних возила
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен, није потребно радно искуство.

ОСТАЛО: Кандидати треба да се јаве на бројеве теле-
фона: 063/18-12-497, 060/37-62-337.

„КАРИНА МОДА“ ДОО КОЦЕЉЕВА
Коцељева

Саветник генералног директора
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме економског 
или правног усмерења, посебни услови: активно 
коришћење и познавање руског и италијанског јези-
ка, искуство продаје обуће на руском и италијанском 
тржишту.

ДОО „ГОГА“
21000 Нови Сад, Орахова 10

тел. 063/526-701

Продавац
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, без обзи-
ра на радно искуство, рад у сменама. Рок за пријаву 
20.10.2019. Јављање на горенаведени телефон.

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД
Београд, Таковска 2

e-mail: posao@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 (електротехника, меха-
ника и слично), без обзира на радно искуство, основ-
но познавање рада на рачунару. Трајање конкурса: 
до попуне. Кандидати могу послати своје радне био-
графије путем имејл-адресе.

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД
Београд, Таковска 2

e-mail: telekomsrbija.hr.selekcija@telekom.rs

Агент теренске продаје
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 до VII степен, без обзира на радно 
искуство; основно познавање рада на рачунару и 
енглески језик на почетном нивоу. Врста радног 
односа: уговор о делу. Трајање конкурса: до попуне. 
Кандидати могу слати радне биографије на имејл-ад-
ресу послодавца.

АС И СТР „МИОЉУБ ЋУРЧИЋ ПР” 
ДОО

Београд, Војводе Скопљанца 31
тел. 011/2473-555, 2472-276

3971-240, 3972-062
e-mail: autoservismiki@beotel.rs

Руководилац ауто-сервиса, шеф 
пријемног одељења

пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: VI/1 степен, машински инжењер; VI/2 сте-
пен, инжењер машинства; VII/1 степен, дипломира-
ни машински инжењер / мастер инжењер машин-
ства, без обзира на смер, са радним искуством у 
ауто-индустрији, дипломирани машински инжењер / 
мастер инжењер машинства за моторна возила или 
возила са унутрашњим сагоревањем; радно иску-
ство 3 године; рад на рачунару (Word, Excel, Access, 
Internet); знање енглеског језика на средњем нивоу; 
возачка дозвола Б категорије.

Самостални ауто-механичар
пробни рад 1 месец

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, ауто-механичар; 
IV степен стручне спреме, сервисни ауто-механичар; 
радно искуство 3 године; посебна знања и вештине: 
возачка дозвола Б категорије.

ОСТАЛО: обезбеђен смештај. Трајање конкурса: до 
попуне радног места. Лице за контакт: Бојана Нико-
лић. Кандидати могу своје радне биографије да 
доставе на горенаведени мејл или да контактирају 
послодавца путем контакт телефона или лично да се 
јаве, на адресу послодавца, радним даном, од 10.00 
до 12.00 часова. 

КРОЈАЧКА РАДЊА
“INFINITY DESIGN”

11070 Нови Београд, Гандијева 172
тел. 060/323-29-05

Шивач на индустријским машинама
2 извршиоца

УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме у било 
којем занимању, радно искуство 6 месеци. Пријаве 
слати на e-mail: vesna.nicic@yahoo.com, у року од 30 
дана од дана објављивања огласа.

Трговина и услуге 

Национална служба
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„PROSTYLE“ DOO
11030 Београд, Церска 2

тел. 062/1624-063
e-mail: prostyledoo@gmail.com

Продавац
у малопродајном објекту 

специјализоване робе за козметичке 
салоне, место рада: Општина Звездара, 

Гвоздићева 10

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, минимум; позна-
вање рада на рачунару и енглеског језија (средњи 
ниво). Документација коју је потребно доставити за 
пријаву на оглас: CV, извог из матичне књиге рође-
них, држављанство, доказ о стручној спреми (копија 
дипломе). Сви заинтересовани кандидати се могу 
јавити на телефон: 062/162-4063 или на адресу: Гвоз-
дићева 10, Звездара.

“SOS TAXI” DOO
21000 Нови Сад, Максима Горког 26

тел. 064/1953-953

Телефониста такси радио центра
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV; III; II или I степен стручне спреме; 
небитно радно искуство; основна информатичка 
обука; рад у сменама; ноћни рад. Рок за пријаву 
18.10.2019. Јављање на горенаведени телефон.

            Медицина

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

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

e-mail: pravna@opstabolnicapetrovac.rs

Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима, на 
одређено време због повећаног обима 

посла, за рад у јединици за палијативно 
збрињавање

УСЛОВИ: Уз пријаву поднети: краћу биографију, 
оверену копију дипломе о завршеној одговарајућој 
школи са просечном оценом током школовања, ове-
рену копију уверења о положеном стручном испиту, 
оверену копију лиценце/решења о упису у комору, 
фотокопију радне књижице уколико кандидат има 
радни стаж или потврду послодавца (други доказ о 
радном искуству), оригинал или оверену копију изво-
да из матичне књиге рођених, оригинал или оверену 
копију извода из матичне књиге венчаних уколико је 
кандидат променио презиме, оригинал или оверену 
копију уверења о држављанству, копију / очитану 
личну карту. Напомена: лекарско уверење којим се 
доказује здравствена способност без ограничења за 
рад на радном месту за које је расписан оглас, дужан 
је да достави кандидат који буде изабран пре прије-
ма у радни однос. Комисија ће разматрати све доспе-
ле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидати-
ма који испуњавају услове за пријем у радни однос 
обавиће се разговор, ради прибављања додатних 
релевантних података за доношење одлуке о избо-
ру кандидата. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу 
користити у друге сврхе. Подацима рукује и подат-
ке обрађује Одељење за кадровске и администра-
тивне послове Опште болнице Петровац на Млави. 
Рок за пријављивање: 8 дана од дана објављивања 
у публикацији Националне службе за запошљавање 
„Послови“. Пријаве слати у затвореним ковертама 
на горенаведену адресу или доставити лично у Пра-
вну службу ОБ Петровац на Млави. Неблаговремене 
пријаве и непотпуна документација неће бити узети 
у разматрање при избору кандидата.

ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ
БОЛЕСТИ „ДЕДИЊЕ“

11000 Београд, Хероја Милана Тепића 1

1) Доктор медицине
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, медицински 
факултет и положен стручни испит. Заинтересовани 
кандидати уз пријаву као доказе о испуњавању усло-
ва подносе: кратку пословну биографију (са контакт 
подацима), оверену фотокопију дипломе о заврше-
ном медицинском факултету са којом конкуришу, 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
уверење о држављанству, уверење да нису осуђива-
ни и да се против њих не води кривични поступак.

2) Пројектант информатичке 
структуре

на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: висока стручна спрема, односно висока 
струковна школа електротехнике и рачунарства, 
VI/1 или VII/1 степен стручне спреме, електротех-
ника и рачунарство, познавање рачунарских мрежа, 
виртуелизација, похрањивање података, најмање 
три године радног искуства. Кандидати уз пријаву 
као доказе о испуњавању услова подносе: кратку 
пословну биографију (са контакт подацима); оверену 
фотокопију дипломе о завршеном факултету, однос-
но о завршеној високој струковној школи електротех-
нике и рачунарства, са којом конкуришу; уверење о 
држављанству; уверење да нису осуђивани и да се 
против њих не води кривични поступак. 

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

ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 10

тел. 035/573-186

Медицинска сестра - техничар
на одређено време ради замене 

привремено одсутног радника, до 
његовог повратка, најдуже 12 месеци, 

за рад у Служби за здравствену заштиту 
одраслог становништва са Одсеком 
превентивне здравствене заштите

Опис посла: у тиму са докторима медицине и другима 
или самостално, спроводи превентивне и куративне 
мере, по налогу доктора медицине или доктора меди-
цине специјалисте у установи и на терену, у оквиру 
теренског рада; припрема болесника за дијагнос-
тичко-терапијске процедуре и припрема ординацију, 
опрему и уређаје за рад; учествује у дијагностици 
(ЕКГ, одређивање шећера у крви и др.) и врши антро-
пометријска мерења; врши дезинфекцију и стерили-
зацију материјала и инструмената; правилно одлаже 
медицински отпад; води целокупну прописану меди-
цинску документацију, врши електронско фактури-

сање, наплаћује партиципацију, предаје новац на 
благајну; спроводи имунизацију, давање ампулиране 
терапије (ињекција и инфузија) по налогу изабраног 
лекара; учествује у пружању прве помоћи у хитним 
случајевима; учествује у здравствено васпитном 
раду; учествује у заказивању прегледа; контроли-
ше документацију, чува медицинску документацију 
пацијената од неовашћеног приступа, копирања и 
злоупотребе, води статистичке извештаје и у потпу-
ности проверава тачност података; учествује у раду 
Комисије за спровођење јавних набавки, именоване 
решењем директора у складу са Законом о јавним 
набавкама; обавља послове на које је овлашћен 
решењем или одлуком директора, а који су из дело-
круга рада службе у оквиру свог степена стручне 
спреме односно образовања, радне способности и 
занимања. За свој рад одговоран је главном меди-
цинском техничару и начелнику службе.

УСЛОВИ: средње образовање; стручни испит, лицен-
ца; најмање шест месеци радног искуства у звању 
медицинске сестре - техничара. Кандидати подносе: 
пријаву на оглас, кратку биографију, извод из мати-
чне књиге рођених/венчаних, уверење о држављан-
ству, диплому о завршеној медицинској школи, уве-
рење о положеном стручном испиту, лиценцу за 
самостални рад у струци или решење о упису у комо-
ру, доказ о радном искуству (потврде, уверења и сл.). 
Докази о испуњености услова за заснивање радног 
односа за напред наведено радно место подносе се 
у неовереним копијама. Пријаве са кратком биогра-
фијом, адресом и контакт телефоном, као и докумен-
та којима се доказује испуњеност услова конкурса, 
донети лично у писарницу ДЗ Параћин или послати 
на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на 
конкурс за радно место медицинска сестра - техничар 
у амбуланти за рад у Служби за здравствену зашти-
ту одраслог становништва са Одсеком превентивне 
здравствене заштите“. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања огласа на сајту Минис-
тарства здравља Републике Србије и у публикацији 
„Послови“, код Националне службе за запошљавање. 
Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити 
позвани на разговор ради пружања додатних подата-
ка који могу бити важни за одлуку о пријему. Небла-
говремене, недозвољене, непотписане пријаве, као и 
пријаве са непотпуном и неодговарајућом документа-
цијом, неће бити разматране. По завршетку конкурса 
предата документа се неће враћати кандидатима. За 
све информације можете се обратити на телефон: 
035/573-186.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ СУРДУЛИЦА

17530 Сурдулица, Српских владара бб
тел. 017/815-202

Медицинска сестра - техничар
на одељењу

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска 
школа, општи смер и положен стручни испит. Кан-
дидат уз пријаву треба да достави оверен препис или 
фотокопију дипломе - уверења о завршеној средњој 
медицинској школи, оверен препис или фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, потврду 
НСЗ о дужини чекања на запослење, доказ о радном 
искуству у струци након положеног стручног испита 
на пословима пружања здравствене заштите (фото-
копија радне књижице или потврда послодавца), 
лекарско уверење о здравственој способности за 
рад (по извршеном избору кандидата - за изабраног 
кандидата), биографију са адресом и контакт теле-
фоном.

Возач
на одређено време до повратка радника 

са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, посе-
довање дозволе за Б и Ц категорију. Кандидат уз 
пријаву треба да достави оверен препис или фотоко-
пију дипломе - уверење о завршеном IV или III степе-
ну стручне спреме, доказ о поседовању дозволе Б и Ц 

Трговина и услуге / Медицина
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категорије, потврду НСЗ о дужини чекања на запос-
лење, доказ о радном искуству у струци (фотокопија 
радне књижице или потврда послодавца), лекарско 
уверење о здравственој способности за рад (по извр-
шеном избору кандидата - за изабраног кандидата), 
биографију са адресом и контакт телефоном.

ОСТАЛО: Пријаве на оглас доставити на горе наве-
дену адресу, у року од 8 дана од дана оглашавања 
у публикацији „Послови“. Избор између кандидата 
који испуњавају услове огласа извршиће се на осно-
ву члана 9 тачка 3 и 4 Посебног колективног уговора 
за здравствене установе чији је оснивач Република 
Србија, аутономна покрајина и јединица локалне 
самоуправе. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране.

ДОМ ЗДРАВЉА БУЈАНОВАЦ
Бујановац, Карађорђа Петровића 328

тел. 017/651-315

1. Доктор медицине
изабрани лекар, на одређено време због 

повећаног обима посла
4 извршиоца

УСЛОВИ: стручна спрема, образовање: високо обра-
зовање на интегрисаним академским студијама по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 
10. септембра 2005. године, на основним студијама 
у трајању од најмање пет година, по пропису који 
је уређивао високо образовање до септембра 2005. 
године; стручни испит и лиценца.

2. Медицинска сестра - техничар
на одређено време због повећаног обима 

посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: стручна спрема - образовање: на основним 
студијама првог степена (струковне академске), по про-
пису 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 или 
средње образовање; стручни испит и лиценца.

3. Возач санитетског возила - возач 
у ХМП

на одређено време због повећаног обима 
посла

3 извршиоца

УСЛОВИ: стручна спрема - образовање: средње 
образовање; возачка дозвола Б и Ц категорије.

4. Спремачица
здравствених просторија, на одређено 

време због повећаног обима посла
4 извршиоца

УСЛОВИ: стручна спрема - образовање: основно 
образовање.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на оглас подносе 
следећа документа: молбу за пријем са кратком био-
графијом, адресом и контакт телефоном; диплому о 
завршеној школи (оверена фотокопија); сведочан-
ство о завршеној основној школи за радно место 
под бр. 4; уверење о положеном стручном испиту 
(оверена фотокопија); решење о упису у комору или 
лиценцу о раду (оверене фотокопије); извод из мати-
чне књиге рођених (оверена фотокопија); уверење 
о држављанству, не старије од 6 месеци (оверена 
фотокопија); уверење општинског суда да се не води 
кривични поступак, не старије од 6 месеци; лекар-
ско уверење, не старије од 6 месеци. У захтеву (мол-
би) кандидат треба да наведе документацију коју је 
доставио поводом огласа. Пријаве на оглас се могу 
поднети лично у ДЗ Бујановац, сваког радног дана од 
7.00 до 14.00 часова у затвореној коверти или посла-
ти препоручено поштом на горенаведену адресу, 
са назнаком ,,За оглас ________ (и називом радног 
места на које се конкурише“). Оглас остаје отворен 

8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Изабрани кандидати биће писмено обавештени 
о резултатима огласа.

КРИСТИНА АНДОНОВСКИ ПР
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА

МЕДИЦИНСКУ БИОХЕМИЈУ
 „МА-НИ ЛАБ“

11030 Београд, Титова 12
тел. 011/4079-895

e-mail: manilab@sbb.rs

Лабораторијски техничар
УСЛОВИ: диплома средње или више медицинске 
школе, положен стручни испит, поседовање лиценце 
за рад, радно искуство најмање 6 месеци на послови-
ма пријема пацијената, вађење венске и капиларне 
крви, физичко-хемијски преглед урина, познавање 
рада на рачунару (MS Office, Интернет, коришћење 
електронске поште), брзина и спретност у раду, 
спремност како за самосталан, тако и за тимски рад. 
Нудимо: посао на неодређено време, рад у позитив-
ном окружењу.

ЦЕНТАР ЗА ЕЛИМИНАЦИЈУ 
АЛЕРГИЈА
11080 Земун

Лекар опште праксе
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: VI степен, потребно радно искуство. Канди-
дати треба да се јаве на бројеве телефона: 065/3165-
412, 064/130-3750.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

„КОВИН” У КОВИНУ
26220 Ковин, Цара Лазара 253

1. Виши радни терапеут
у специјализованим 

психијатријским болничким 
установама које су организоване за 

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

поремећаја у акутној фази, болести 
зависности, за форензичку психијатрију, 

психогеријатрију и психосоцијалну 
рехабилитацију, на одређено време због 

повећаног обима посла, 
а најдуже до 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање: на основним студија-
ма првог степена (основне струковне / академске 
студије) по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године; на основним 
студијама у трајању од најмање две године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; стручни испит, лиценца. Канди-
дати морају предати: кратку биографију (CV), молбу, 
оверену фотокопију дипломе о завршеном високом 
образовању, оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце.

2. Медицинска сестра - техничар
у специјализованим 

психијатријским болничким 
установама које су организоване за 

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

поремећаја у акутној фази, болести 
зависности, за форензичку психијатрију, 

психогеријатрију и психосоцијалну 
рехабилитацију, на одређено време због 

повећаног обима посла, 
а најдуже до 3 месеца

3 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање, стручни испит, лиценца; 
најмање шест месеци искуства у наведеном звању. Кан-
дидати морају предати: кратку биографију (CV), молбу, 
оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем 
образовању, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, оверену фотокопију лиценце, 6 месеци 
радног искуства у наведеном звању (доказивање радног 
искуства потврдом).

3. Помоћни радник у кухињи 
на одређено време, а најдуже до 3 

месеца, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: основно образовање. Кандидати морају 
предати кратку биографију (CV), молбу, оверену 
фотокопију сведочанства о завршеном основном 
образовању.
ОСТАЛО: Пријаве са потребним доказима достављају 
се поштом на горенаведену адресу или лично у Архи-
ви болнице, са назнаком „Оглас”, у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа код Националне службе за 
запошљавање. Изабрани кандидати су у обавези да 
доставе лекарско уверење о општој здравственој спо-
собности. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Медицинска сестра - техничар
у хемодијализи за потребе Одсека за 
нефрологију са дневном болницом за 

перитонеалну дијализу и хемодијализу 
у Служби за унутрашње болести, на 

одређено време до шест месеци, ради 
обезбеђења услова у погледу кадра за 

обављање здравствене делатности

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

Медицинска сестра - техничар
у онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији за потребе Одсека 
онкологије са дневном болницом у 

Служби за продужено лечење и негу, на 
одређено време до шест месеци, ради 
обезбеђења услова у погледу кадра за 

обављање здравствене делатности

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

Медицинска сестра - техничар
на болничком одељењу за потребе 

Службе хирургије, на одређено време до 
шест месеци, ради обезбеђења услова у 
погледу кадра за обављање здравствене 

делатности

Медицина
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УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена меди-
цинска школа општег смера; положен стручни испит. 
Приликом пријављивања на оглас потребно је доста-
вити следећа документа: пријаву на оглас са кратком 
биографијом и контакт подацима; фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању одговарајућег профила; 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту; 
извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло до 
промене презимена). Пријаве са документацијом 
доставити на адресу: Општа болница Ваљево, 
Одељење за правне, кадровске и административне 
послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назна-
ком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за 
послове ________ (навести тачан профил за који кан-
дидат подноси пријаву)“.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ

„Др БУДИСЛАВ БАБИЋ“
26340 Бела Црква, Милетићева 55

тел. 013/851-241

Медицинска сестра - техничар
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: медицинска сестра - техничар, IV степен 
стручне спреме, медицинске струке; поседовање 
лиценце за рад. Уз пријаву са кратком биографијом, 
адресом и контакт телефоном, приложити: овере-
ну фотокопију дипломе, уверење да кандидат није 
кажњаван (из СУП-а), уверење да се против канди-
дата не води кривични поступак из суда, доказ да је 
кандидат држављанин Републике Србије, лекарско 
уверење о општој здравственој способности, овере-
ну фотокопију лиценце за рад. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у пуб-
ликацији „Послови“. Пријаве слати на горенаведену 
адресу, са назнаком: „Јавни огласи _______ (навести 
радно место за које се конкурише)“. Контакт особа: 
дипл. правник Гизика Недељковић, 013/851-241.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ “ОЗРЕН”  

СОКОБАЊА
18230 Сокобања, Насеље Озрен бб

тел. 018/830-927

Помоћни кувар
на одређено време ради замене радника 

на боловању

УСЛОВИ: завршена средња школа, III или IV степен 
стручне спреме. Као доказе о испуњености ових усло-
ва кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс 
са кратком биографијом, бројем телефона и адресом; 
оверену фотокопију сведочанста о завршеној средњој 
школи. Пријаве кандидата које не садрже тражену 
документацију сматраће се непотпуним и неће бити 
разматране. Пријаве које пристигну по истеку овог 
рока сматраће се неблаговременим и неће бити раз-
матране. Пријаве на оглас достављати у затвореним 
ковертама, путем поште на горенаведену адресу, уз 
напомену: „Пријава на оглас за помоћног кувара“ или 
лично у просторијама болнице.

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 оба-
везни да доставе: оверен препис или фотокопију 
дипломе о завршеној средњој школи (са просечном 
оценом); оверен препис или фотокопију лиценце за 
вршење основних послова службеника обезбеђења 
без оружја; потврду издату од стране Националне 

службе за запошљавање о дужини чекања на запос-
лење; доказ о радном искуству (фотокопија радне 
књижице или потврда послодавца); фотокопију лич-
не карте или очитану личну карту (уколико лична 
карта поседује чип); биографију, са адресом и кон-
такт телефоном. Пријаве са непотпуном документа-
цијом или које нису у складу са условима овог огласа, 
као и неблаговремене пријаве, неће бити разматра-
не. Кандидати који уђу у ужи избор ће бити позвани 
на разговор.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА 
КЛИНИКА

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

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

повратка радника са боловања, 
у интензивној нези нивоа 3, 

Одсек кардиохируршког интензивног 
лечења

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска шко-
ла педијатријског или општег смера; положен струч-
ни испит; лиценца; најмање 6 месеци радног иску-
ства.

Помоћни кувар
на одређено време по основу замене, до 

повратка радника са боловања, 
у Одсеку за припремање хране 

УСЛОВИ: II степен стручне спреме; 6 месеци радног 
искуства на одговарајућим пословима.

Портир - чувар
на одређено време до 3 месеца, због 
повећаног обима посла, за потребе 

Одсека за помоћне послове

УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме; 6 месеци 
радног искуства на одговарајућим пословима. 

ОСТАЛО: Приликом пријаве на конкурс кандидати 
су дужни да доставе: кратку биографију; фотокопију 
личне карте; фотокопију дипломе о завршеној шко-
ли; фотокопију радне књижице или другог доказа о 
радном искуству кандидата (уговори о раду, волон-
терски уговори, потврда послодавца и сл.), а канди-
дати за медицинску сестру - техничара да доставе 
још и фотокопију дипломе о положеном стручном 
испиту. Кандидати који испуњавају услове из огласа 
могу бити позвани на разговор ради пружања додат-
них података који могу бити важни за одлуку о прије-
му (претходно искуство у раду, додатно образовање 
или способљеност, 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 при-
ма. Пријаве слати у затвореној коверти, на наведе-
ну адресу Клинике, са назнаком радног места за које 
се конкурише. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање.

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. септем-
бра 2005. године и завршена специјализација из гине-
кологије и акушерства, курс из ексфолијативне цито-
дијагностике, колпоскопије; 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 цитодијагности-
ке, колпоскопије; стручни испит; лиценца; специја-
листички испит; едукација из области ултразвучне 
дијагностике; најмање три године и шест месеци рад-
ног искуства у звању доктора медицине; познавање 
рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows 
окружење). Уз молбу приложити: биографију, фото-
копију дипломе о завршеном факултету, фотокопију 
дипломе о положеном специјалистичком испиту, 
фотокопију уверења о завршеном курсу, фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, фотокопију 
лиценце или решења о упису у комору и фотокопију 
држављанства. 

Доктор медицине специјалиста
у специјалистичкој делатности 

офталмологија, пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: високо образовање - медицински факултет: 
на интегрисаним академским студијама, по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 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; струч-
ни испит; лиценца; специјалистички испит; најмање 
шест месеци радног искуства у звању доктора меди-
цине; познавање рада на рачунару (основни пакет 
MS Office и Windows окружење). Уз молбу приложи-
ти: биографију, фотокопију дипломе о завршеном 
факултету, фотокопију дипломе о положеном спе-
цијалистичком испиту, фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, фотокопију лиценце или 
решења о упису у комору и фотокопију држављан-
ства. 

Доктор медицине специјалиста
у специјалистичкој делатности 

оториноларингологија, пробни рад 3 
месеца

УСЛОВИ: високо образовање - медицински факултет: 
на интегрисаним академским студијама, по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септем-
бра 2005. године и завршена специјализација из ото-
риноларингологије; 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 оториноларингологије; 
стручни испит; лиценца; специјалистички испит; нај-
мање три године и шест месеци радног искуства у 
звању доктора медицине; познавање рада на рачу-
нару (основни пакет MS Office и Windows окружење). 
Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипло-
ме о завршеном факултету, фотокопију дипломе о 
положеном специјалистичком испиту, фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, фотокопију 
лиценце или решења о упису у комору и фотокопију 
држављанства. 

Виша медицинска сестра - техничар
у поливалентној патронажи, пробни рад 

3 месеца

УСЛОВИ: високо образовање медицинске струке, 
општи смер: на основним студијама првог степена 
(струковне/академске) по пропису који уређује висо-
ко образовање, почев од 10. септембра 2005. годи-
не, на основним студијама у трајању од најмање две 
године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године, познавање 
рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows 
окружење окружење); стручни испит; лиценца; нај-
мање шест месеци радног искуства у звању више, 
односно струковне медицинске сестре; током проб-
ног рада одговори радним задацима самосталног 
рада; поседовање возачке дозволе Б категорије. Уз 
молбу приложити: биографију, фотокопију дипло-
ме о завршеној школи, фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, фотокопију лиценце или 
решења о упису у комору, фотокопију возачке дозво-
ле и фотокопију држављанства. 

Медицина
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Виши физиотерапеут
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: високо образовање медицинске струке. На 
основним студијама првог степена (струковне/ака-
демске) по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године, физиотерапе-
утски смер; на основним студијама у трајању од нај-
мање две године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, физио-
терапеутски смер; стручни испит; лиценца; најмање 
шест месеци радног искуства у звању вишег, однос-
но струковног физиотерапеута познавање рада на 
рачунару (основни пакет MS Office и Windows окру-
жење окружење). Уз молбу приложити: биографију, 
фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, фотокопију 
лиценце или решења о упису у комору и фотокопију 
држављанства. 

Лабораторијски техничар
пробни рад 3 месеца

Лабораторијски техничар
на одређено време до повратка одсутног 

радника, 
пробни рад 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: медицинска школа - лабораторијски смер; 
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног 
искуства у звању лабораторијски техничар; позна-
вање рада на рачунару (основни пакет MS Office и 
Windows окружење окружење); поседовање возач-
ке дозволе Б категорије (није услов за заснивање 
радног односа). Уз молбу приложити: биографију, 
фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, фотокопију 
лиценце или решења о упису у комору, фотокопију 
возачке дозволе и фотокопију држављанства. 

Медицинска сестра - техничар
у кућном лечењу и нези, 

пробни рад 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: медицинска школа - општи смер; стручни 
испит; лиценца; најмање шест месеци радног иску-
ства медицинске сестре; познавање рада на рачу-
нару (основни пакет MS Office и Windows окружење 
окружење); положен возачки испит Б категорије. Уз 
молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о 
завршеној школи, фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, фотокопију лиценце или решења о 
упису у комору, фотокопију возачке дозволе и фото-
копију држављанства. 

Доктор стоматологије
изабрани лекар,

 пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: високо образовање - стоматолошки факул-
тет, на интегрисаним академским студијама, по про-
пису који уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005. године; на основним студијама у 
трајању од најмање пет година по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; стручни испит; лиценца; најмање шест месе-
ци радног искуства у звању доктора стоматологије; 
познавање рада на рачунару (основни пакет MS 
Office и Windows окружење окружење); по потреби 
едукација из дечије превентивне стоматологије и две 
године рада у струци. Уз молбу приложити: биогра-
фију, фотокопију дипломе о завршеном факултету, 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
фотокопију лиценце или решења о упису у комору и 
фотокопију држављанства. 

Стоматолошка сестра
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: медицинска школа стоматолошког смера; 
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци рад-
ног искуства у звању стоматолошка сестра / техни-

чар; познавање рада на рачунару (основни пакет 
MS Office и Windows окружење окружење). Уз мол-
бу приложити: биографију, фотокопију дипломе о 
завршеној школи, фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, фотокопију лиценце или решења о 
упису у комору и фотокопију држављанства. 

Финансијско-рачуноводствени 
аналитичар

пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: високо образовање економске струке: на 
основним студијама у обиму од најамње 240 ЕСПБ 
бодова, односно специјалистичким струковним сту-
дијама, по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до10.
септембра 2005. године; познавање рада на рачу-
нару (основни пакет MS Office и Windows окружење 
окружење); најмање три године радног искуства. Уз 
молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе 
о завршеном факултету и фотокопију држављанства. 

Спремачица
просторија у којима се пружају 

здравствене услуге, 
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: основно образовање. Уз молбу приложи-
ти: биографију, фотокопију дипломе о завршеном 
факултету и фотокопију држављанства.

ОСТАЛО: доставити неоверене фотокопије, које се 
не враћају кандидатима. Пријаве поднети поштом 
или личном доставом у писарницу Дома здравља, 
на наведену адресу, IV спрат, соба број 12. Обавезно 
назначити за које радно место се конкурише. Резулта-
ти огласа ће бити објављени на сајту Дома здравља: 
www.dzpalilula.org.rs и на огласној табли - IV спрат.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-215

Руководилац Службе за економско-
финансијске послове

на одређено време до повратка 
запослене са породиљског боловања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме економског сме-
ра, положен стручни испит; радно искуство 5 година 
на финансијско-економским пословима. Кандидати 
су у обавези да уз пријаву доставе: оверен препис 
или фотокопију дипломе о завршеном економском 
факултету; потврду о радном искуству; биографију 
са адресом и контакт телефоном. 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 
неблаговремене пријаве, неће бити разматране.

Кувар/куварица
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме: кувар, 
положен завршни испит. Кандидати су у обавези да 
уз пријаву доставе: оверен препис или фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, потврду о радном 
искуству, биографију са адресом и контакт телефо-
ном. 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 непотпу-
ном документацијом, као и неблаговремене пријаве, 
неће бити разматране.

Стражар
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: КВ радник или друга средња школа било 
ког смера, уверење из суда да кандидат није осуђи-
ван. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: 

оверен препис или фотокопију дипломе о завршеној 
средњој школи; потврду издату од стране Нацио-
налне службе за запошљавање о дужини чекања 
на запослење; доказ о радном искуству (фотокопија 
радне књижице или потврда послодавца); биогра-
фију са адресом и контакт телефоном; лиценцу за 
рад у служби обезбеђења. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања огласа. Пријаве на оглас достави-
ти лично или поштом на горенаведену адресу, са наз-
наком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос“. 
Пријаве са непотпуном документацијом, као и небла-
говремене пријаве, неће бити разматране.

ДОМ ЗДРАВЉА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

1. Доктор медицине
на одређено време

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

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним ака-
демским студијама, по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање пет година, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; стручни испит; лиценца; 
најмање шест месеци радног искуства у звању докто-
ра медицине; радно искуство: најмање шест месеци 
радног искуства у звању доктора медицине; рад на 
рачунару. 

2. Доктор медицине
за рад у Служби хитне медицинске 

помоћи, на одређено време због 
повећаног обима посла

Опис посла: превенира, дијагностикује и лечи боле-
сти, повреде и друге физичке и менталне поремећаје 
коришћењем специјализованих метода и техни-
ка, кроз примену принципа и процедура савремене 
медицине, о чему води прописану медицинску доку-
ментацију; збрињава пацијенте на месту повређи-
вања, односно нагло насталог обољења, којима је 
неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по 
потреби прати пацијента у хитном санитетском транс-
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порту до одговарајуће здравствене установе; указује 
хитну медицинску помоћ у установи и на терену, пру-
жа неодложну медицинску помоћ у амбуланти и ста-
ну болесника код патолошких стања проузрокованих 
обољењима, наглим и знатним погоршањем хронич-
ног обољења или појавом компликација у току боле-
сти, врши консултације са надлежним специјалистом 
ургентне медицине, врши консултације са надлеж-
ним специјалистима других установа у циљу збриња-
вања пацијената и обавештења у вези са слањем 
пацијената, упућује и прати пацијента по потреби 
на хоспитално лечење, врши мање хируршке интер-
венције, према потреби обавештава дежурну службу 
ОУП- а,-прима телефонске позиве, врши тријажу и 
даје савете пацијентима путем телефона,води про-
писану медицинску документацију и евиденцију. 

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним ака-
демским студијама, по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање пет годи-
на, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; стручни испит; лицен-
ца; најмање шест месеци радног искуства у звању 
доктора медицине; радно искуство: најмање шест 
месеци радног искуства у звању доктора медицине; 
рад на рачунару. 

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: краћу биографију са 
адресом и контакт телефоном, оверену копију дипло-
ме медицинског факултета или уверења о завршеном 
медицинском факултету, оверену копију уверења о 
положеном стручном испиту, оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству, оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рође-
них. Оригинали или оверене фотокопије уверења 
о држављанству и извода из матичне књиге рође-
них не смеју бити старији од 6 месеци. Послови се 
обављају са пуним радним временом. Пријаве слати 
у затвореним ковертама на горенаведену адресу или 
доставити лично у Правну службу ДЗ Петровац на 
Млави, са назнаком „За оглас за пријем у радни однос 
за радно место под редним броје 1 или 2“. Непотпуне, 
неблаговремене и преурањене пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Трајање конкурса: 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“ Националне 
службе за запошљавање.

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

тел. 026/240-725

Медицинска сестра - техничар
за рад на Интерном одељењу, на 

одређено време до повратка запосленог 
са боловања на рад

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - општи смер, 
положени стручни испит, као доказе о испуњености 
услова, кандидати су дужни да доставе: пријаву на 
конкурс са кратком биографијом, бројем телефона 
и адресом, оверену фотокопију дипломе о заврше-
ном IV степену стручне спреме, оверену фотокопију 
дипломе о завршеном VI степену стручне спреме - за 
вишег радиолошког техничара, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, лиценцу 
или решење о упису у комору, фотокопију / очита-
ну личну карту, ако кандидат поседује радно иску-
ство, потребно је доставити радне карактеристике од 
претходног послодавца. Рок за подношење пријава 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови”. Пријаве на оглас достављати 
у затвореним ковертама писарници Опште болнице 
„Свети Лука” Смедерево или путем поште на адре-
су: Општа болница „Свети Лука” Смедерево, Кнез 
Михаилова 51, уз напомену “Пријава на оглас”, са 
навођењем радног места за које се конкурише. Уко-
лико кандидат има имејл-адресу, потребно је исту 
назначити ради обавештавања о резултату конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране. За ближе информације можете се обратити 
на телефон: 026/240-725. 

Медицинска сестра - техничар
за рад на Интерном одељењу, на 
одређено време од 3 месеца ради 

повећаног обима посла

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - општи смер, 
положен стручни испит. Као доказе о испуњености 
услова, кандидати су дужни да доставе: пријаву на 
конкурс са кратком биографијом, бројем телефона 
и адресом, оверену фотокопију дипломе о заврше-
ном IV степену стручне спреме, оверену фотокопију 
дипломе о завршеном VI степену стручне спреме - за 
вишег радиолошког техничара, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, лиценцу 
или решење о упису у комору, фотокопију / очитану 
личну карту, ако поседује радно искуство, потребно 
је доставити радне карактеристике од претходног 
послодавца. Рок за подношење пријава на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови”. Пријаве на оглас достављати у затворе-
ним ковертама писарници Опште болнице „Свети 
Лука“ Смедерево или путем поште на адресу: Општа 
болница „Свети Лука“ Смедерево, Кнез Михаилова 
51, уз напомену „Пријава на оглас”, са навођењем 
радног места за које се конкурише. Уколико кандидат 
има имејл-адресу, потребно је исту назначити ради 
обавештавања о резултату конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. За 
ближе информације можете се обратити на телефон: 
026/240-725. 

Медицинска сестра - техничар
за рад у ОЈ специјалистичко-

консултативни прегледи, на одређено 
време ради замене привремено одсутног 

запосленог, 
до повратка на рад запосленог

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - општи смер, 
положен стручни испит. Као доказе о испуњености 
услова, кандидати су дужни да доставе: пријаву на 
конкурс са кратком биографијом, бројем телефона 
и адресом, оверену фотокопију дипломе о заврше-
ном IV степену стручне спреме, оверену фотокопију 
дипломе о завршеном VI степену стручне спреме - за 
вишег радиолошког техничара, - оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, лиценцу 
или решење о упису у комору, фотокопију / очитану 
личну карту, ако поседује радно искуство, потребно 
је доставити радне карактеристике од претходног 
послодавца. Рок за подношење пријава на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови”. Пријаве на оглас достављати у затворе-
ним ковертама писарнициОпште болнице „Свети 
Лука” Смедерево или путем поште на адресу: Општа 
болница „Свети Лука” Смедерево, Кнез Михаилова 
51, уз напомену „Пријава на оглас”, са навођењем 
радног места за које се конкурише. Уколико кандидат 
има имејл-адресу, потребно је исту назначити ради 
обавештавања о резултату конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. За 
ближе информације можете се обратити на телефон: 
026/240-725. 

Гинеколошко - акушерска сестра
за рад у Одсеку породилишта, на 

одређено време до повратка запосленог 
са боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, положен стручни 
испит. Као доказе о испуњености услова, кандидати 
су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком 
биографијом, бројем телефона и адресом, оверену 
фотокопију дипломе о завршеном IV степену стру-
чне спреме, оверену фотокопију дипломе о завр-
шеном VI степену стручне спреме - за вишег ради-
олошког техничара, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, лиценцу или решење о 
упису у комору, фотокопију / очитану личну карту, 
ако поседује радно искуство, потребно је доставити 
радне карактеристике од претходног послодавца. Рок 
за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови”. Прија-
ве на оглас достављати у затвореним ковертама 
писарници Опште болнице „Свети Лука” Смедерево 

или путем поште на адресу: Општа болница „Свети 
Лука” Смедерево, Кнез Михаилова 51, уз напомену 
„Пријава на оглас”, са навођењем радног места за 
које се конкурише. Уколико кандидат има имејл-ад-
ресу, потребно је исту назначити ради обавештавања 
о резултату конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. За ближе информа-
ције можете се обратити на телефон: 026/240-725. 

Виши радиолошки техничар
за рад у ОЈ за ултразвучну и радиолошку 

дијагностику, на одређено време ради 
замене привремено одсутног запосленог

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, положен стручни 
испит. Као доказе о испуњености услова, кандидати 
су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком 
биографијом, бројем телефона и адресом, оверену 
фотокопију дипломе о завршеном IV степену стру-
чне спреме, оверену фотокопију дипломе о завр-
шеном VI степену стручне спреме - за вишег ради-
олошког техничара, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, лиценцу или решење 
о упису у комору, фотокопију / очитану личну кар-
ту, ако кандидат поседује радно искуство, потребно 
је доставити радне карактеристике од претходног 
послодавца. Рок за подношење пријава на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови”. Пријаве на оглас достављати у затворе-
ним ковертама писарници Опште болнице „Свети 
Лука” Смедерево или путем поште на адресу: Општа 
болница „Свети Лука” Смедерево, Кнез Михаилова 
51, уз напомену „Пријава на оглас”, са навођењем 
радног места за које се конкурише. Уколико канди-
дат има имејл-адресу, потребно је исту назначити 
ради обавештавања о резултату конкурса. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
За ближе информације можете се обратити на теле-
фон: 026/240-725. 

АПОТЕКА „СМЕДЕРЕВО“
11300 Смедерево

Носилаца Албанске споменице 5
тел. 026/641-070

Фармацеутски техничар
на одређено време, по основу замене 

запослене која се налази на боловању, 
за рад у Апотекарској јединици „Липа”, 

Црвене армије бб, Смедерево

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају следеће 
услове: завршена средња фармацеутска школа, IV 
степен средње стручне спреме, положен стручни 
испит. Документација коју кандидати треба да при-
ложе: CV - биографија, диплома о завршеној средњој 
школи (оверена фотокопија), уверење о положеном 
стручном испиту (оверена фотокопија), фотокопија 
личне карте, извод из матичне књиге рођених (не 
старије од 6 месеци од дана објављивања огласа), 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци 
од дана објављивања огласа). Кандидати се при-
мају у радни однос са пуним радним временом на 
одређено време, по основу замене запослене која се 
налази на боловању за рад у Апотекарској јединици 
„Липа”, улица Црвене Армије бб, Смедерево. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Кандидати који 
испуњавају услове огласа могу бити позвани на раз-
говор ради пружања додатних информација. Одлу-
ка о избору ће бити објављена на сајту ЗУ Апотека 
„Смедерево“: www.apotekasmederevo.co.rs. Особа 
за контакт: Јелена Којић, тел. 026/641-070. Пријаву 
са потребном документацијом доставити на адресу: 
Носилаца Албанске споменице 5, 11300 Смедерево.

Медицина 

Национална служба
за запошљавање



Бесплатна публикација о запошљавању 3325.09.2019. |  Број 848 |   

ДОМ ЗДРАВЉА ОСЕЧИНА
Осечина 14253, Болничка 13-15

тел. 014/315-0020

Возач санитетског возила
за потребе Јединице за правно, 

економско-финансијске, техничке и 
друге сличне послове, на одређено 

време од једне године

УСЛОВИ: средње образовање, возачка дозвола 
Б категорије. Потребна документација: оверена 
фотокопија  дипломе о завршеном IV степену стру-
чне спреме; фотокопија возачке дозволе Б катего-
рије; извод из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству; уверење надлежне полицијске 
управе да лице није осуђивано; уверење надлежног 
суда да се против лица не води поступак; лекарско 
уверење о здравственој способности за управљање 
моторним возилом. Опис послова одређен је Пра-
вилником о организацији и систематизацији радних 
места у Дому здравља Осечина. Послови и задаци: 
врши хитан санитетски превоз пацијената; врши 
санитетски превоз пацијената, који није хитан, али 
је оправдан и медицински неопходан; помаже при-
ликом уношења и изношења непокретних пацијена-
та; одржава, прати и води евиденцију о исправност 
возила и опреме у возилу; одговоран је за средства 
рада и њихово правилно коришћење, требује резер-
вене делове, потрошни материјал, потребан алат и 
опрему; врши свакодневни преглед исправности 
возила и стара се о њиховом одржавању; предлаже 
слање возила у одговарајући сервис уколико нема 
могућности да се поправка изврши одмах у куругу 
Дома здравља; даје предлог о замени дотрајалих 
делова како би возило било што дуже у употреби; 
води књигу о замењеним деловима и исте враћа у 
магацин; одговоран је за алат и инвентар; обавља 
и друге послове по налогу руководиоца; за свој 
рад одговоран је начелнику јединице. Непотпу-
не и неблаговремене  понуде неће се разматрати. 
Обавештење о избору кандидата, кандидатима ће 
бити достављено у року од 15 дана од дана доно-
шења одлуке о избору. Кандидати који се јаве на 
оглас могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних података који могу бити важни за одлуку 
о пријему. Пријаве слати лично или путем поште на 
горе наведену адресу са назнаком „Пријава на кон-
курс”.

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

тел. 063/10-67-007
е-mail: slobodan.trboljevac@sani.co.rs

Дефектолог
на одређено време 12 месеци, уз 

могућност запослења на неодређено 
време, место рада: Бачка Паланка, 

Бечеј, Кикинда, Зрењанин, Пожаревац, 
Смедеревска Паланка, Апатин, Вршац, 
Ваљево, Јагодина, Бајина Башта, Ниш, 

Шид
13 извршилаца

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

УСЛОВИ: дефектолог, VII степен стручне спреме, 
радно искуство: небитно; рад на рачунару: MS Office 
пакет (основни ниво). Дужина радног времена 7 сати 
дневно, рад у сменама. Трајање конкурса: до попу-
не. Кандидати могу своје пријаве да доставе путем 
поште, имејла, или да се јаве на телефон послодавца, 
лице за контакт: Слободан Трбољевац.

ДОМ ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА
Српска Црња

Патријарха Арсенија Чарнојевића 15
e-mail: direktordzsc@gmail.com

тел. 023/811-022

Доктор медицине опште праксе
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен (доктор опште медицине), без 
обзира на радно искуство; неопходан положен струч-
ни испит, лиценца. Трајање конкурса: до попуне рад-
ног места. Кандидати могу своје радне биографије да 
доставе на горенаведени мејл или да контактирају 
послодавца путем телефона. Лице за контакт: Дани-
ца Вучуревић Ђукин.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1. Доктор медицине
за рад у Хитној медицинској помоћи, 
у Служби хитне медицинске помоћи и 

санитетског превоза

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених Законом 
о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне 
услове: завршен медицински факултет, VII/1 степен 
стручне спреме, положен стручни испит и поседо-
вање лиценце за рад или решења о упису у комору.

2. Доктор стоматологије
за рад у Одељењу за дечију и 
превентивну стоматологију

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду, кандидати треба да испуњавају и посеб-
не услове: завршен стоматолошки факултет, VII/1 
степен стручне спреме, положен стручни испит и 
поседовање лиценце за рад или решења о упису у 
комору.

3. Возач у хитној медицинској 
помоћи

за рад у Служби хитне медицинске 
помоћи и санитетског превоза

4 извршиоца

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених Законом 
о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне 
услове: средње образовање, возачка дозвола Б кате-
горије.

Кандидати који се пријављују за радна места 
под редним бројем 1 и 2 достављају: пријаву у 
којој наводе за које радно место се пријављују; кратку 
биографију са адесом и контакт телефоном; оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту; 
оверену фотокопију лиценце за рад или решења о 
упису у комору; изјаву да су здравствено способни за 
послове за које подносе пријаву; фотокопију извода из 
матичне књиге рођених.

Кандидати који се пријављују за радно местп 
под редним бројем 3 достављају: пријаву у којој 
наводе за које радно место се пријављују; кратку 
биографију са адресом и контакт телефоном; овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом средњем образо-
вању; оверену фотокопију возачке дозволе; изјаву да 
су здравствено способни за послове возача; фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених.

ОСТАЛО: Кандидати могу бити позвани на разговор 
ради пружања додатних података који могу бити 
важни за одлуку о пријему. Изабрани кандидати пре 
заснивања радног односа дужни су да доставе лекар-
ско уверење као доказ о здравственој способности 
за послове за које се заснива радни однос. Уколико 
изабрани кандидат не достави наведени документ у 
остављеном року, са њим се неће закључити уговор 
о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Пријаве са документацијом доставити на 
наведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Виша медицинска сестра - 
техничар

на осталим болничким одељењима за 
рад у Одсеку за интензивно лечење 
Службе за педијатрију, на одређено 

време ради замене привремено одсутног 
запосленог на боловању

УСЛОВИ: виша медицинска школа педијатријски 
смер или смер виша мед. сестра - техничар, висока 
медицинска школа струковних студија, струковна 
медицинска сестра или завршен медицински факул-
тет, основне струковне студије првог степена на сту-
дијском програму струковна медицинска сестра тех-
ничар, VI/1 или VI/2 степен, стручни испит, лиценца, 
најмање шест месеци радног искуства у наведеном 
звању.

2. Виша медицинска сестра сестра - 
техничар

на неонатологији за рад у Одељењу 
неонатологије Службе за гинекологију 

и акушерство са неонатологијом, 
на одређено време ради замене 

привремено одсутне запослене до истека 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: виша медицинска школа смер виша меди-
цинска сестра - техничар, педијатријски или виша гине-
колошко акушерска сестра, висока медицинска шко-
ла струковних студија, струковна медицинска сестра, 
струковна педијатријска сестра или струковна мед. сес-
тра бабица или завршен медицински факултет, основне 
струковне студије првог степена на студијском програ-
му струковна медицинска сестра техничар,струковна 
педијатријска сестра односно струковна бабица VI/1 
или VI/2 степен, стручни испит; лиценца; најмање шест 
месеци радног искуства у наведеном звању.

Опис послова: према Правилнику о организацији и 
систематизацији послова Опште болнице Крушевац.

3. Медицинска сестра - техничар
у гинекологији и акушерству за рад 
у Пријемно тријажном одељењу са 

специјалистичком амбулантом службе 
за гинекологију и акушерство Службе 

за гинекологију и акушерство са 
неонатологијом, одређено време ради 

замене привремено одсутног запосленог 
на боловању

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег или 
гинеколошко акушерског смера, IV степен, стручни 
испит, лиценца, најмање шест месеци радног иску-
ства у наведеном звању.

Опис послова: према Правилнику о организацији и 
систематизацији послова Опште болнице Крушевац

4. Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима за 

рад у Служби за оториноларингологију, 
на одређено време на 3 месеца због 

повећаног обима посла

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

5. Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима за 

рад у Одељењу за ставционарно лечење 
у Служби за педијатрију, на одређено 

време на 3 месеца због повећаног обима 
посла

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

Медицина

www.nsz.gov.rs
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ОСТАЛО: заинтересовани кандидати подносе: мол-
бу за пријем и биографију, са адресом, контакт 
телефоном, оверену фотокопију дипломе, оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту, фотокопију личне карте или очитане податке са 
личне карте (уколико је чипована), фотокопију изво-
да из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе 
или уверења издати на девојачко презиме), оверену 
фотокопију Лиценце издате од надлежног органа. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора за пријем 
у радни однос. Подаци се не могу користити у дру-
ге 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 документа у остављеном року, 
са њим се неће закључити уговор о раду. Непотпу-
не 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.

          Здравство и социјална заштита

УСТАНОВА ГЕРОНТОЛОШКИ 
ЦЕНТАР

11400 Младеновац, Филипа Филиповића 1
тел. 062/883-4241

Шеф финансијско
рачуноводствене службе

на одређено време до једне године

УСЛОВИ: ВСС, VII/1 степен, економски факултет, дипло-
мирани економиста, односно високо образовање на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, односно на специјалистичким струковним 
студијама по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године; звање: овлашћени 
рачуновођа, држављанство Републике Србије, најмање 
три године радног искуства у струци, да кандидат које 
није осуђиван за кривично дело које га чини неподобним 
за обављање послова шефа финансијско-рачуновод-
ствене службе, да се против њега не води истрага за кри-
вично дело које се гони по службеној дужности.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да доста-
ве и следећа документа: радну биографију, дипло-
му о стеченој стручној спреми (оригинал или ове-
рену копију), уверење о стеченом радном искуству 
у струци (оригинал или оверену копију), уверење 
о држављанству (оригинал или оверену копију), 
уверење да нису осуђивани за кривична дела која 
их чине неподобним за обављање дужности шефа 
финансијско-рачуноводствене службе (оригинал или 
оверену копију, не старију од 6 месеци), уверење да 
нису под истрагом за кривично дело које се гони по 
службеној дужности (оригинал или оверену копију, 
не старију од 6 месеци). Пријаве слати на горена-
ведену адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс за 
избор шефа финансијско-рачуноводствене службе“.

ДОМ ЗА ДУШЕВНО ОБОЛЕЛА
ЛИЦА „ЧУРУГ”

Чуруг, Краља Петра Првог 1

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: за директора може бити именовано лице које 
испуњава следеће услове: да је кандидат држављанин 
Републике Србије; да је стекао високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године и одговарајући ака-
демски, односно стручни назив утврђен у области прав-
них, психолошких, педагошких и андрагошких наука, 
специјалне едукације и рехабилитације, социолошких, 
политичких, економских или медицинских наука и има 

најмање пет година радног искуства у струци. Кандидат 
за директора као доказ о испуњености услова подно-
си следећу документацију: уверење о држављанству 
Републике Србије; доказ о стручној спреми - оверена 
фотокопија дипломе; доказ о радном искуству у стру-
ци - оверену копију радне књижице и потврду од јед-
ног или више послодаваца да је био у радном односу и 
распоређен на послове за које се захтева стручна спре-
ма која је у ставу 2 наведена као услов за именовање 
директора установе, као и доказ да је радио послове 
у наведеној стручној спреми у трајању од најмање 5 
година укупно; доказ о поседовању додатних знања 
- знање рада на рачунару; знање страног језика; оба 
ова услова доказују се дипломом, сертификатом, уве-
рењем или изјавом кандидата о испуњености услова у 
смислу знања рада на рачунару и познавања страног 
језика; доказ да се против кандидата не води кривич-
ни поступак за кривично дело из групе кривичних дела 
против живота и тела, против слободе и права човека и 
грађанина, против права по основу рада, против части 
и угледа, против полне слободе, против брака и поро-
дице, против службене дужности, као и против уставног 
уређења и безбедности Републике Србије - уверење 
суда (не старије од 6 месеци); доказ да кандидат није 
правноснажно осуђиван за кривично дело из групе 
кривичних дела против живота и тела, против слобо-
де и права човека и грађанина, против права по осно-
ву рада, против части и угледа, против полне слободе, 
против брака и породице, против службене дужности, 
као и против уставног уређења и безбедности Репу-
блике Србије; уверење МУП-а Србије према подацима 
казнене евиденције (не старије од 6 месеци); потврду 
надлежног органа да кандидату није изречена прав-
носнажна мера забране вршења позива, делатности и 
дужности - уверење привредног суда (не старије од 6 
месеци); кратку биографију; програм рада за мандат-
ни период на који се врши избор. Пријаве кандидати 
подносе у року од 15 дана од дана објављивања кон-
курса од стране Националне службе за запошљавање 
у публикацији „Послови“, са доказима о испуњавању 
услова конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
на конкурс неће се узимати у разматрање. Пријаве се 
подносе на горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс 
за директора - не отварати”. Директора именује осни-
вач, на основу конкурса, по прибављеном мишљењу 
управног одбора те установе.

                                                  Пољопривреда

„ФОРКОМ“ ДОО БЕОГРАД

Консултант агроном
 (инжењер пољопривреде)

за рад у Горњем Сухотну

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, пољопривредни 
факултет; минимум 10 година искуства у обрађивању 
земље и заштити биљака; возачка дозвола Б категорије 
и сопствени ауто; добро познавање земље и прилика у 
општини Алексинац; добро познавање рада свих маши-
на укључених у процес узгајања ражи и кукуруза; добро 
познавање препарата који се користе за заштиту и узгој 
житарица; рад на рачунару (Word, Excel, e-mail); при-
сутност на терену (на ораницама) 6-10 месечно; укљу-
чивање у потенцијалне нове пројекте: наводњавање, 
сушара, стакленици и сл. Пробни рад 15 дана, са оквир-
ним почетком између 25. септембра и 5. октобра. Пла-
та: 5.000 евра годишње + бонус за пребацивање норме 
оствареног приноса. Фирма покрива трошкове доласка 
на терен. Биографију послати на имејл: lepojevic@yahoo.
com до 28. септембра. Само кандидати који уђу у ужи 
избор биће контактирани ради заказивања интервјуа. 

                       Индустрија и грађевинарство

ФАБРИКА БАКАРНИХ ЦЕВИ АД
19250 Мајданпек, Индустријска зона бб

тел. 030/453-000
e-mail: office@fbc.rs 

Инжењер за лабораторијска 
испитивања

УСЛОВИ: ВСС/VII степен, завршен хемијско-техно-
лошки или хемијски факултет, са или без радног 
искуства. Кандидати у пријави за заснивање радног 
односа, електронски, послодавцу на имејл: office@
fbc.rs, подносе: личне податке, податке о стручној 
спреми, радну биографију. Пријаву за заснивање 
радног односа заинтересовани кандидати могу да 
поднесу на горенаведену на адресу. Рок за подно-
шење пријава је 15 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови“.

ДОО „МАГНОХРОМ“
36000 Краљево, Магнохромска 1 

тел. 069/801-441
e-mail: hr@magnohrom.rs

Машински инжењер
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани машински 
инжењер; одлично познавање рада на рачунару: 
Autocad, Solid Works, Ms Office; возачка дозвола Б 
категорије; познавање енглеског језика - виши ниво; 
радно искуство небитно. Слање пријава na e-mail: 
hr@magnohrom.rs.

„ТОП ГРАЂЕВИНАР“ ИД ДОО
Београд, Земун, Војни пут 2  99а

Армирач
3 извршиоца

Монтажер металне конструкције
4 извршиоца

Зидар
8 извршилаца

Помоћни грађевински радник
3 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, радно искуство: 
12 месеци. Теренски рад, обезбеђен превоз, рад са 
повећаним ризиком, потребно је лекарско уверење 
за рад на висини.

Бравар
4 извршиоца

Лимар
4 извршиоца

Заваривач
4 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, радно искуство: 
12 месеци. Теренски рад, обезбеђен превоз.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне. Начин конку-
рисања путем телефона: 061/282-8629 (лице за кон-
такт Дарко Ивановић). Разговори за посао ће се оба-
вити на адреси: Војводе Мицка Крстића 1к Ламела 6, 
Београд, Палилула.
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МОМЧИЛО ОРЛИЋ ПР
ПОЛИКЛИНИКА „ХОЛИМЕД ПЛУС“

11080 Земун, Батајница
e-mail: ginekologijaholimed1@gmail.com

тел. 069/412-35-36, 064/130-37-50

Специјалиста радиологије
УСЛОВИ: VII степен, потребно радно искуство од 3 
године.

Специјалиста интерне медицине
УСЛОВИ: VII степен, потребно радно искуство од 3 
године.

Специјалиста гинекологије и 
акушерства

УСЛОВИ: VII степен, потребно радно искуство од 3 
године.

ОСТАЛО: Кандидати своје пријаве могу слати на 
број телефона: 069/412-35-36, 064/13-03-750 или се 
пријавити на мејл: ginekologijaholimed1@gmail.com.

„ГЕОМЕХАНИКА“ ДОО
Београд, Савски венац

тел. 021/6419-034

Лаборант у грађевинарству
за рад у Новом Саду

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломира-
ни инжењер грађевинарства; VI/1 степен стручне 
спреме, инжењер грађевинарства; IV степен струч-
не спреме, хемијско-технолошки техничар, хемијски 
техничар, грађевински техничар; небитно радно 
искуство; основна информетичка обука; енглески 
језик виши или конверзациони ниво; возачка дозво-
ла Б категорије. Рок за пријаву: 02.10.2019. Јављање 
на горенаведени телефон.

TRADITIONAL TRADE
DISTRIBUTION DOO

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

тел. 063/555-371

Погонски електричар
УСЛОВИ: IV, V и VI степен стручне спреме, потребно 
радно искуство од 3 године. Кандидати пријаве могу 
слати на имејл-адресу: sinisa.arsic@min.rs или се могу 
пријавити на број телефона: 063/555-371.

„EUROGLASS“ DOO NIŠ
18000 Ниш, Ивана Милутиновића 30

тел. 018/4515-642
e-mail: euroglass@live.com

Радник у производњи
2 извршиоца

УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме у било ком 
занимању; пробни рад: 1 месец.

SINTEC SERBIA
Београд, Савски венац

тел. 064/812-9444, 011/1367-0015

Цевар-инсталатер
за рад у Новом Саду

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме; рад-
но искуство 2 године; теренски рад; обезбеђен пре-
воз; обезбеђен смештај. Рок за пријаву: 18.10.2019. 
Јављање на горенаведени телефон.

Изолатер
за рад у Новом Саду

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме; рад-
но искуство 2 године; теренски рад; обезбеђен пре-
воз; обезбеђен смештај. Рок за пријаву 18.10.2019. 
Јављање на горенаведени телефон.

„УНИПРОМЕТ“ ДОО ЧАЧАК
Чачак, Булевар ослободилаца бб

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

Радник на монтажи ограде
на одређено време 24 месеца, место 
рада: Чачак, Врање, Краљево, Нови 

Пазар, Ужице, Крагујевац
6 извршилаца

Опис посла: монтажа челичних и заштитних ограда 
на путевима.

УСЛОВИ: III или IV ниво образовања машинске или 
техничке струке; пожељно радно искуство на истим 
или сличним пословима; пожељна возачка дозвола 
Б категорије. Обезбеђен смештај, исхрана и превоз, 
теренски рад. Неопходна је здравствена способност 
за радника на манипулативним пословима. Трајање 
конкурса: до попуне. Кандидати могу да се јаве на 
телефон послодавца, лице за контакт: Драгана Мута-
повић.

„HUTCHINSON“
ДОО РУМА

Рума, Индустријска 71

Оператер у производњи
на одређено време 3 месеца, уз 

могућност продужетка радног односа
40 извршилаца

Опис посла: сечење гумених црева, монтажа делова 
од гуме.

УСЛОВИ: I - IV степен стручне спреме, бeз обзира на 
занимање; радно искуство: небитно.

Радник у магацину
на одређено време 3 месеца, уз 

могућност продужетка радног односа
10 извршилаца

Опис посла: послови ручног палетара, рад на утова-
ру, истовару и слагању робе.

УСЛОВИ: I - IV степен стручне спреме, бeз обзира на 
занимање; радно искуство: небитно; пожељна возач-
ка дозвола Б категорије.

Помоћник вариоца
на одређено време 3 месеца, 

уз могућност продужетка 
радног односа
5 извршилаца

Опис посла: МИГ/МАГ заваривање, електро завари-
вање, браварски послови.

УСЛОВИ: I - IV степен стручне спреме, бeз обзира 
на занимање; радно искуство: небитно; познавање 
МИГ/МАГ заваривања, електро заваривања и бра-
варских послова.

ОСТАЛО: обезбеђен превоз, смештај и исхрана. Рад 
у сменама, ноћни рад. Трајање конкурса: до попуне. 
Кандидати могу да се јаве на телефоне послодавца 
069/111-27-56, 022/215-5759 (од 8 до 16 часова), 
лице за контакт: Јована Сокаљски, , или своје пријаве 
да доставе путем мејла jovana.sokaljski@hutchinson.
com.

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

Бравар
на одређено време 30 месеци, место 

рада Суботица
7 извршилаца

Опис посла: израда делова вагона.

УСЛОВИ: без обзира на образовање; неопходно рад-
но искуство у траженом занимању; неопходно еле-
ментарно познавање техничких цртежа; пожељно 
знање рада са бренером или грејање - исправљање 
лимова. 

CO2 заваривач
на одређено време 30 месеци, 

место рада Суботица
7 извршилаца

Опис посла: израда делова вагона.

УСЛОВИ: без обзира на образовање; неопходно рад-
но искуство у траженом занимању.

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

„ТЕХНОПАПИР“ ДОО
11080 Земун

Балирање и сортирање 
папира и фолија

4 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, није потребно 
радно искуство. Директно упућивање кандидата пре-
ма договореним терминима за разговор: Ауто-пут за 
Нови Сад 74, понедељак - петак: 08.00-16.00.

„БЕОТЕЛЕПРОМ“ ДОО
11000 Београд, Кумодрашка 257

тел. 069/771-008

Електроинжењер

УСЛОВИ: VI, VII степен стручне спреме; рад на 
пословима одржавања машина, опреме и инстала-
ција на машинама за производњу и штампу кове-
рата; отклањање застоја и кварова; знање рада на 
рачунару; поседовање возачке дозволе Б категорије; 
знање енглеског језика средњи ниво; радно искуство 
минимум 12 месеци у производњи, на пословима 
одржавања електромоторног погона. Заинтересова-
ни кандидати могу да се јаве на контакт телефон: 
069/771-008, а пријаве са биографијом доставити 
на e-mail: snezana.stojkovic@beoteleprom.rs. Конкурс 
остаје отворен до попуне радног места.

„АЛМОНТ” ДОО
11070 Нови Београд, Савских аласа 16и

тел. 011/3183-103, 3183-019

Физички радник
у радионици и на објектима, 

на одређено време до 3 месеца
5 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у било којем 
занимању, пожељна возачка дозвола, пробни рад 1 
месец. Пријаве слати до 31.12.2019. године.

Индустрија и грађевинарство
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“ТАТРАВАГОНКА БРАТСТВО” ДОО
24000 Суботица, Биковачки пут 2

e-mail: sladjana.djuric@tvbratstvo.rs
тел. 065/962-3313

Помоћни радник у одржавању
на одређено време 3 месеца

3 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа.

Маневриста
на одређено време 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа.

Електричар
на одређено време 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, електричар.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати могу своје био-
графије слати на горе наведену имејл-адресу или 
поштом. Ближе информације на контакт телефон. 
Оглас остаје отворен до 17.10.2019. године.

          Наука и образовање

БЕОГРА Д

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„РАКИЛА КОТАРОВ ВУКА“
11550 Лазаревац, Даре Ранђић 1

тел. 011/8123-462, факс: 011/8123-570

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 
139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/2018-др. закони и 10/2019): 1. да има одговарајуће 
образовање, 2. да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом; 3. да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање и давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја, против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна језик на коме се остварује васпит-
но-образовни рад. Кандидат треба да је стекао одго-
варајуће високо образовање: 1. на студајама другог 
степена (мастер академске 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 струдије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука; 2. на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) члана 140 
Закона о основама система образовања и васпитања, 
мора да има завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета. Изузетно, наставник 
и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим 
високим образовањем на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и специја-
листичке струковне студије), студајама у трајању од 
три године или вишим образовањем. Дужност дирек-
тора предшколске установе може да обавља лице 
које има: одговарајуће образовање из члна 140 ст. 1 
и 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, за васпитача или стручног сарадника, дозволу 
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора установе и нај-
мање осам година рад у установи на пословима обра-
зовања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања. Дужност директора предшколске уста-
нове може да обавља и лице које има: одговарајуће 
образовање из члана 140 став 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања, за васпитача, доз-
волу за рад наставника, васпитача и стручног сарад-
ника, обуку и положен испит за директора установе и 
најмање десет година рада у предшколској установи 
на пословима васпитања и образовања након стече-
ног одговарајућег образовања. Кандидат треба да 
има положен испит за директора (лиценцу за дирек-
тора). Изабрани директор који нема положен испит 
за директора, дужан је да га положи у року од две 
године од дана ступања на дужност.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријавни формулар треба да 
достави: биографију са кратким прегледом кретања 
у служби и прегледом програма рада установе, доказ 
да поседује одговарајуће образовање (оригинал или 
оверену фотокопију дипломе), доказ о положеном 
испиту за лиценцу (оригинал или оверену фотоко-
пију), доказ о знању српског језика (достављају само 
кандидати који одговарајуће образовање нису стекли 
на српском језику, у том случају кандидат доставља 

писани доказ да је положио српски језик по програ-
му високошколске установе - оригинал или оверену 
фотокопију), потврду о радном стажу - најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег образо-
вања, сходно члану 140 став 1 и 2 или најмање 10 
година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег образо-
вања, сходно члану 140 став 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
88/17, 27/18 и 10/19, оригинал); доказ да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање и давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја, против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (уверење/потврда из МУП-а, не 
старије од шест месеци, оригинал или оверена фото-
копија), доказ да није осуђиван правоснажном пре-
судом за привредни преступ у вршењу раније дуж-
ности (уверење/потврда, не старије од шест месеци), 
доказ да је држављанин Републике Србије (оригинал 
или оеврену фотокопију, не старије од шест месе-
ци); доказ да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима доставља 
кандидат пре закључења уговора о раду (оригинал 
или оверена фотокопија); доказ о обуци и положе-
ном испиту за директора установе (оригинал или ове-
рену фотокопију) - пријава која не садржи доказ о 
положеној обуци и испиту за директора неће се сма-
трати непотпуном, па ће изабрани кандидат бити у 
обавези да положи испит за директора у законском 
року. Комисија ће ценити и доказ о резултату струч-
но-педагошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника), кандидат који је претходно 
обављао дужност директора предшколске установе 
дужан је да достави доказ о резултату стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег вред-
новања. Кандидат који се пријављује на радно место 
директора попуњава пријавни формулар (образац на 
званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја), а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним формуларом 
доставља установи. Пријава на конкурс обавезно 
садржи податке о кандидату (име, презиме, адреса 
пребивалишта, контакт телефон). Пријава са потреб-
ном документацијом подноси се у затвореној ковер-
ти, са назнаком „Конкурс за директора предшколске 
установе“. Рок за пријављивање на конкурс је 15 
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве се неће узимати у разматрање. Доку-
ментација се може доставити поштом на горе наве-
дену адресу. Предшколска установа нема обавезу 
да пријављеним кандидатима враћа докуметнацију. 
Ближа обавештења се могу добити у Правној служби 
Предшколске установе „Ракила Котаров Вука“, Лаза-
ревац, на број тел. 011/8123-462.

Индустрија и грађевинарство / Наука и образовање

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом

  ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
  ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос
Члан 139

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

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

кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује 

образовно-васпитни рад.

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

1 тач. 1), 3)-5) овог члана саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 
2) овог члана прибавља се пре закључења 
уговора о раду.
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ПУ „ТИН-ТИН-БОЈАНА“
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 277

Васпитач
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме у наведе-
ном занимању. Пријаве слати на e-mail: slavicatozev@
yahoo.com.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
11000 Београд, Студентски трг 12-16

тел. 011/2027-809

Асистент за ужу научну област 
Топологија

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област 
Рачунарство и информатика
на одређено време од 3 године

2 извршиоца

Асистент за ужу научну област 
Алгебра и математичка логика

на одређено време од 3 године
2 извршиоца

Асистент за ужу научну област 
Математичка анализа (РФА)
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област 
Рачунарство и информатика
на одређено време од 3 године, 

са 50% радног времена

УСЛОВИ: студент докторских студија, који је студије 
првог и другог степена завршио са укупном просеч-
ном оценом најмање 08,00 или VII/2 степен стучне 
спреме, академски назив магистар наука. Ближи 
услови за избор су утврђени чл. 84 Закона о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2017 - 
др. закон и 73/2018) и чланом 91 Статута Математич-
ког факултета. Приликом конкурисања потребно је 
поднети: молбу, биографију, оверену копију дипломе 
и уколико кандидат поседује и списак научних радова 
и сепарате истих.

Доцент за ужу научну област 
Рачунарство и информатика
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Комплексна анализа

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Математичка анализа (РФА)
на одређено време од 5 година, 

са 50% радног времена

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука 
из области за коју се бира. Ближи услови за избор 
су утврђени чл. 73, 74 и 75 Закона о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон и 73/2018) и чланом 91 Статута Математичког 
факултета. Приликом конкурисања потребно је под-
нети: молбу, биографију, оверену копију дипломе, 
списак научних радова и сепарате истих.

Ванредни професор за ужу научну 
област Нумеричка математика

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из 
области за коју се бира. Ближи услови за избор су 
утврђени чл. 73 и 74 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2017 - др. закон и 
73/2018) и чланом 91 Статута Математичког факул-

тета. Приликом конкурисања потребно је поднети: 
молбу, биографију, оверену копију дипломе, списак 
научних радова и сепарате истих. 

ОСТАЛО: Молбе са потребним документима могу се 
доставити Факултету или лично предати у секрета-
ријат Факултета, на горенаведену адресу, сваког рад-
ног дана од 10 до 15 часова.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
11000 Београд, Студентски трг 12-16

тел. 011/2027-809

Сарадник у настави за ужу научну 
област Астрофизика

на одређено време од 1 године, 
са 50% радног времена

Сарадник у настави за ужу научну 
област Астрономија

на одређено време од 1 године, 
са 50% радног времена

Сарадник у настави за ужу научну 
област Топологија

на одређено време од 1 године, 
са 50% радног времена

Сарадник у настави за ужу научну 
област Рачунарство и информатика

на одређено време од 1 године, 
са 50% радног времена

Сарадник у настави за ужу научну 
област Математичка анализа
на одређено време од 1 године, 

са 50% радног времена
2 извршиоца

Сарадник у настави за ужу научну 
област Диференцијалне једначине

на одређено време од 1 године

Сарадник у настави за ужу научну 
област Рачунарство и информатика

на одређено време од 1 године
5 извршилаца

Сарадник у настави за ужу научну 
област Математичка анализа
на одређено време од 1 године

2 извршиоца

Сарадник у настави за ужу научну 
област Комплексна анализа
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: дипломирани математичар, студент мастер 
или специјалистичких студија који је студије првог 
степена завршио са укупном просечном оценом нај-
мање 08,00. Ближи услови за избор су утврђени чл. 
82, 83 и 84 Закона о високом образовању („Сл. глас-
ник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018) 
и чланом 91 Статута Математичког факултета. 
Приликом конкурисања потребно је поднети: мол-
бу, биографију, оверену копију дипломе. Молбе са 
потребним документима могу се доставити Факулте-
ту или лично предати у секретаријат Факултета на 
горе наведену адресу, сваког радног дана од 10 до 
15 часова, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

Редовни професор за ужу научну 
област Ваздухопловна превозна 

средства

Асистент за ужу научну област 
Саобраћајно пројектовање на мрежи 

путева и улица
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: У складу са Законом о високом образо-
вању („Сл. гласник РС“, бр. 88/17), Статутом Уни-
верзитета и Статутом Факултета. Рок за пријављи-
вање кандидата на конкурс је 15 дана. Пријаве са 
доказима о испуњености услова конкурса (биогра-
фија, дипломе, списак радова и радове) доставити 
на адресу: Универзитет у Београду - Саобраћајни 
факултет, Служба за опште послове, 11000 Београд, 
Војводе Степе 305.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ 

„ОБРЕНОВАЦ“
11500 Обреновац, Милоша Обреновића 143

тел. 011/8723-240, 8727-851

Андрагошки асистент
на одређено време до краја школске 

године, до 31.08.2020. године

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла 
андрагошког асистента може да буде примљен 
кандидат који испуњава следеће услове: 1) да има 
одговарајуће образовање, минимум средња стручна 
спрема; 2) да има психичку, физичку и здравстве-
ну 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да је кандидат држављанин РС; 5) да зна 
српски језик и језик на којем се остварује васпит-
но-образовни рад; додатно: по могућству завршена 
обука за андрагошког асистента (уводни модул).

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства 
просвете. Докази о испуњености услова по тач-
ки 1), 3)-5) саставни су део пријаве на конкурс, а 
доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. Пријаве са биографијом, дипломом о 
стеченој стручној спреми, уверењем о држављан-
ству, изводом из матичне књиге рођених, копија 
уверења о неосуђиваности, извод из казнене 
евиденције МУП-а и осталом пратећом докумен-
тацијом слати на адресу школе. Фотокопије доку-
мената морају бити оверене, не старије од 6 месе-
ци. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Сва додатна оба-
вештења кандидати могу добити путем телефона, 
на број: 8723-240, од 11 до 12 часова.

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ШКОЛА ЗА ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ 

„ОБРЕНОВАЦ“
11500 Обреновац, Милоша Обреновића 143

тел. 011/8723-240, 8727-851

Наставник енглеског језика
са 33,40% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
неплаћеног одсуства, а најкасније до 

18.08.2020.

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице под условима прописаним чланом 
139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/28- - др. Закон 
и 10/19): 1) одговарајуће високо образовање стечено 
на студијама другог степена (дипломске академске 
студије - мастер, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), у складу 
са Законом о високом образовању („Службени глас-
ник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 
97/08 и 44/10), почев од 10.09.2005 године; или на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године, а у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гл. 
РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/16, 
10/16 и 11/16, 2/17, 3/17, и 13/18); 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са учени-
цима; 3) да није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да је кандидат држављанин РС; 5) да зна 
српски језик.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства 
просвете. Докази о испуњености услова по тачки 1), 
3) - 5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Пријаве са биографијом, дипломом о стеченој 
стручној спреми, уверењем о држављанству, изво-
дом из матичне књиге рођених и осталом пратећом 
документацијом послати на адресу школе. Фото-
копије докумената морају бити оверене, не старије 
од 6 месеци. Проверу психофизичке способности за 
рад са ученицима врши надлежна служба за послове 
запошљавања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања. Сва додатна обавештења 
кандидати могу добити путем телефона, на број: 
8723-240, од 11 до 12 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЗАГА МАЛИВУК”

11210 Палилула, Грге Андријановића 18
тел. 011/2712-371

Педагошки асистент
на одређено време за школску 
2019/2020. годину, односно до 

31.08.2020. године

УСЛОВИ: да кандидат има завршену најмање средњу 
школу, да има положен одговарајући ниво обуке у 
трајању од 196 часова - 9 модула у складу са Правил-
ником о програму обуке за педагошке асистенте; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (уверење доставља канди-
дат пре закључења уговора о раду); да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-

мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће; 
за кривично дело примање или давање мита, за кри-
вично 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 понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
кандидат треба да приложи: оверен препис/фото-
копију дипломе о стеченом образовању; сертификат 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
о положеном нивоу обуке за педагошке асистенте; 
уверење о држављанству Републике Србије (ори-
гинал или оверена фотокопија); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); 
уверење о неосуђиваности. Кандидати попуњавају 
пријемни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја и са одштампаним формуларом достављају горе 
наведену документацију.

ОСТАЛО: Пријаве са потребном документацијом дос-
тављају се у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса на адресу Основне школе „Зага Маливук“, 
Грге Андријановића 18, 11210 Београд. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве на конкурс се неће узети 
у разматрање, као ни фотокопије докумената која 
нису оверене од стране надлежног органа (јавног 
бележника, органа градске или општинске управе, 
суда). Пријава и приложена документа се не враћају. 
Ближа обавештења могу се добити у секретаријату 
школе од 9.00 часова до 14.00 часова, на телефон: 
011/2712-371.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ 

ВАСПИТАЊА
11030 Београд, Благоја Паровића 156

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Науке физичког васпитања, спорта 
и рекреације, предмет Теорија и 

методика веслања
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају завршено високо 
образовање на студијама трећег степена (докторске 
академске студије) по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10.09.2005. године, односно 
стечен научни назив доктора наука по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10.09.2005. годи-
не. Кандидати треба да имају способност за наставни 
рад, да имају објављене научне радове од значаја за 
развој науке, у ужој научној области у међународним 
или водећим часописима са рецензијама, да имају 
оригинално стручно остварење, руковођење однос-
но учешће у научним пројектима, објављен уџбе-
ник или монографију, практикум или више радова 
саопштених на међународним или домаћим научним 
скуповима, у складу са прописима којима је уређе-
на област високог образовања. Кандидати треба да 
испуне и друге услове прописане одредбама Зако-
на о високом образовању, Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду, Правилника о 
минималним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду, Критеријума за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду, Ста-
тута Факултета, Правилника о организацији и сис-
тематизацији послова на Факултету и Правилника о 
начину, поступку и ближим условима стицања звања 
и заснивања радног односа наставника и сарадника 
факултета. Потребна документација: пријава на кон-
курс, биографија, списак објављених научних радо-
ва, оригинал радови, оверене фотокопије диплома о 
завршеним претходним степенима студија са просеч-
ном оценом и стеченом научном називу доктора нау-
ка из одговарајуће научне области, потписана изјава 

о изворности (преузети са сајта Универзитета у Бео-
граду). Рок за пријаву је 15 дана од дана објавливања 
конкурса. Пријаве се достављају на адресу: Београд, 
Благоја Паровића 156. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ЧУКАРИЦА“

11030 Београд, Пожешка 28
тел. 011/3058-717, 3552-770

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
7 извршилаца

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања за 
васпитача: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије); 2) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. на студијима првог степена 
(основне академске, односно струковне и спција-
листичке струковне студије), студијима у трајању од 
три године или вишим образовањем, образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова; да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање, да има држављанство Републике 
Србије, да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Обавеза полагања испита 
за лиценцу. Кандидат попуњава пријавни формулар 
за пријаву на конкурс, који се налази на званичној 
интрнет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Уз одштампани пријавни фор-
мулар, кандидат доставља: оверену фотокопију 
дипломе, односно дипломе и додатка уз диплому о 
одговарајућој стручној спреми или уверења о стече-
ној стручној спреми и уверење о положеним испи-
тима, не старије од шест месеци, уверење о поло-
женом стручном испиту или уверење о положеном 
испиту за лиценцу (ако је кандидат исти полагао), 
извод из матичне књиге рођених - оригинал или ове-
рена фотокопија, уверење о држављанству - ори-
гинал или фотокопија оверена, не старије од шест 
месеци, оригинал или оверену фотокопију уверења 
полицијске управе, не старије од шест месеци, да 
лице није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
ако кандидат није стекао одговарајуће образовање 
на српском језику - уверење да је положио испит 
из српског језика са методиком по програму одгова-
рајуће високошколске установе. Доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Сви остали докази саставни 
су део пријаве на конкурс. Непотпуне, неуредне и 
неблаговремене пријаве неће бити узете у разма-
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трање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса, на адресу Установе, поштом 
или лично, од 09 до 15 часова, у дирекцији Установе, 
Пожешка 28. Конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју именује директор.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
9 извршилаца

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања: 
више образовање, односно одговарајуће високо 
образовање на студијама првог степена (основне 
струковне студије или специјалистичке струковне 
студије) на којима је оспособљен за рад са децом 
јасленог узраста, IV степен стручне спреме - средња 
медицинска школа, васпитачки смер; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом; да лице није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Обавезно полагање испита за 
лиценцу. Кандидат попуњава пријавни формулар 
за пријаву на конкурс, који се налази на званичној 
интрнет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Уз оштампани пријавни форму-
лар, кандидат доставља: оверену фотокопију дипло-
ме о одговарајућој стручној спреми, извод из матич-
не књиге рођених (оверена фотокопија), уверење о 
држављанству - оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од шест месеци; оригинал или оверену 
фотокопију уверења полицијске управе, не старије 
од шест месеци, да лице није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; ако кандидат није стекао одговарајуће 
образовање на српском језику - уверење да је поло-
жио испит из српског језика са методиком по про-
граму одговарајуће високошколске установе. Доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Сви остали дока-
зи саставни су део пријаве на конкурс. Непотпуне, 
неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете 
у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса, на адресу Установе, 
поштом или лично од 09 до 15 часова, у дирекцији 
Установе, Пожешка 28.

КРИМИНАЛИСТИЧКО  
ПОЛИЦИЈСКИ УНИВЕРЗИТЕТ

11080 Земун, Цара Душана 196

Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област 

Информационе технологије, 
за наставне предмете Основи 
информатике, Организација 

рачунара и Високе технологије и 
криминал

са 80% радног времена, 
на период од 5 година

УСЛОВИ: завршене основне студије - електротех-
нички факултет, факултет природно-математичких 
наука или факултет организационих наука, стечен 
научни назив доктора наука из одговарајуће научне 
области и способност за наставни рад.

Наставник у звању доцента за 
ужу научну област Информационе 
технологије, за наставни предмет 
Интернет технологије и системи

на период од 5 година

УСЛОВИ: завршене основне студије - електротех-
нички факултет, факултет природно-математичких 
наука или факултет организационих наука, стечен 
научни назив доктора наука из одговарајуће научне 
области и способност за наставни рад.

Наставник у звању наставника 
криминалистичко-полицијских и 

безбедоносних вештина
на период од 4 године

2 извршиоца

УСЛОВИ: оспособљеност за криминалистичко-поли-
цијске и безбедносне вештине, стечено високо обра-
зовање - мастер, објављени стручни радови у одгова-
рајућој области и способност за наставни рад.

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

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ ПИНКИ“

11273 Батајница, Земун
Пуковника Миленка Павловића 7а

тел. 011/7870-077

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано 
лице које испуњава услове предвиђене чл. 122, 139 
и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018, 10/2019), и то: 1. да има стечено 
одговарајуће високо образовање, прописано чла-
ном 140 став 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања за наставника основне школе, 
педагога или психолога: а) на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: 
(1) студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дистиплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких 
наука у ком случају је неопходна завршеност студија 
првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета.; б) 
на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. 2. да има 

дозволу за рад, односно положен стручни испит за 
наставника или стручног сарадника; 3. да има обу-
ку и положен испит за директора установе (изабра-
ни кандидат који нема положен испит за директора, 
дужан је да га положи у року до две године од дана 
ступања на дужност); 4. да има најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања; 5. 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 6. да лице није прав-
носнажном судском пресудом осуђивано за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 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 мита 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 дискри-
минаторно понашање; 7. да има држављанство Репу-
блике Србије; 8. да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на 
конкурс кандидати прилажу: 1. диплому о стеченом 
одговарајућем високом образовању (оверен препис 
или оверена фотокопија); 2. уверење о положеном 
испиту за лиценцу, односно стручном испиту (оверен 
препис или оверена фотокопија); 3. потврду да кан-
дидат има најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања: потврда садржи податак 
о радном стажу и пословима које је лице обављало 
и издаје је установа у којој кандидат ради; ако кан-
дидат није у радном односу, потврду издаје установа 
у којој је кандидат стекао радно искуство у области 
образовања и васпитања (оригинал, не старији од 
6 месеци); 4. уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци); 5. 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена фотокопија, не старија од 6 месеци); 6. доказ о 
неосуђиваности за кривична дела из члана 139 став 
1 тачка 3) Закона о основама система образовања и 
васпитања и непостојању дискриминаторног пона-
шања (уверење из казнене евиденције МУП-а не ста-
рије од 6 месеци); 7. доказ да против кандидата није 
покренут кривични поступак, донета наредба о спро-
вођењу истраге, покренута оптужница или донето 
решење о одређивању притвора за кривична дела из 
члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања (уверење надлежног суда, 
не старије од 6 месеци); 8. доказ да кандидат није 
правоснажно осуђен за привредни преступ у вршењу 
дужности (уверење привредног суда, не старије од 
6 месеци); 9. доказ о знању српског језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том јези-
ку); 10. уколико се на конкурс пријављује лице које 
је претходно обављало дужност директора установе, 
дужно је да достави резултате стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања, 
као и доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
о свом раду (извештај просветног саветника), ако га 
поседује, 11. лекарско уверење о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности за рад са 
ученицима (не старије од 6 месеци), 12. пријава на 
конкурс са радном биографијом и оквирним планом 
рада за време мандата директора. Рок за подношење 
пријаве на конкурс је 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Својеручно потписане пријаве, са контакт подацима 
и са потребном документацијом доставити на адре-
су школе, лично или поштом, у затвореној коверти 
на адресу школе: ОШ „Бошко Палковљевић Пинки”, 
11273 Батајница, Пуковника Миленка Павловића 7а, 
са назнаком „Конкурс за избор директора”. Информа-
ције на број телефона: 011/7870-077.

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ГАВРИЛО ПРИНЦИП“

11080 Земун, Крајишка 34
тел. 011/2194-294, 3161-752

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2019/2020. године

УСЛОВИ: за радно место може бити изабрано лице 
које испуњава услове предвиђене чланом 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закони); одго-
варајуће образовање (средња стручна спрема); сер-
тификат о завршеном програму за педагошког асис-
тента издат од стране Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја (завршен прописан програм 
обуке за педагошке асистенте); да лице зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно васпит-
ни рад. Уз пријаву на конкурс приложити: попуњен 
пријавни формулар који се налази на званичној стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, да га одштампају и доставе школи, заједно 
са потребном документацијом у коју спада: ориги-
нал и оверена копија дипломе (у њеном недостатку 
- уверење) о стеченом образовању; оригинал и ове-
рена копија извода из матичне књиге рођених (вен-
чаних - за удате); уверење о неосуђиваности издато 
од МУП-а; оригинал или оверена копија уверења о 
држављанству; потписана биографија кандидата. 
Лекарско уверење, као доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и учени-
цима, подноси се приликом пријема у радни однос. 
Пријаве са документацијом слати на горе наведену 
адресу или предати непосредно овлашћеном рад-
нику школе, са назнаком „Конкурс за избор педа-
гошког асистента“, лично или поштом на адресу: 
ОШ „Гаврило Принцип“, Земун, Крајишка 34. Ближа 
обавештења могу се добити у секретаријату школе, 
радним данима од 9.00 до 14.00 часова, на телефон: 
011/2194-294, 31-61-752. Рок за подношење пријаве 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узети у разма-
трање.

ПУ „СУРЧИН“
11272 Добановци, Маршала Тита 20

тел. 011/6555-774

Директор
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 
139 и чл. 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/2018 и 10/2019): 1) да има одговарајуће обра-
зовање; 2) да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом; 3) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиља 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примања или давања мита, за кри-
вично 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 дис-
криминаторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна језик на коме се оства-
рује васпитно-образовни рад; као и да је стекао одго-
варајуће високо образовање: 1. на студијама другог 
степена (мастер академске 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 
другог степена које комбинују целине и  одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука; 2. на основним студијама у трајању од 

најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) члана 140 
Закона о основама система образовања и васпитања, 
мора да има завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета. Изузетно, наставник 
и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим 
високим образовањем на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и специјалис-
тичке струковне студије), студијама у трајању од три 
године или вишим образовањем. Дужност директо-
ра предшколске установе може да обавља лице које 
има: одговарајуће обазовање из члана 140 ст.1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпитања, 
за васпитача или стручног сарадника, дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку 
и положен испит за директора установе и најмање 
осам година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања. Дужност директора предшколске уста-
нове може да обавља и лице које има: одговарајуће 
образовање из члана 140 став 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања, за васпитача, доз-
волу за рад наставника, васпитача и стручног сарад-
ника, обуку и положен испит за директора установе и 
најмање десет година рада у предшколској установи 
на пословима васпитања и образовања након стече-
ног одговарајућег образовања. Кандидат треба да 
има положен испит за директора (лиценца за дирек-
тора). Изабрани директор који нема положен испит 
за директора, дужан је да га положи у року од две 
године од дана ступања на дужност.

ОСТАЛО: Доставити: пријавни формулар, биографију 
са кратким прегледом кретања у служби и прегледом 
програма рада установе, доказ да кандидат поседу-
је одговарајуће образовање (оригинал или оверену 
фотокопију дипломе), доказ о положеном испиту за 
лиценцу (оригинал или оверену фотокопију), доказ 
о знању српског језика (достављају само кандидати 
који одговарајуће образовање нису стекли на српс-
ком језику, у том случају кандидат доставља писани 
доказ да је положио српски језик по програму висо-
кошколске установе - оригинал или оверену фотоко-
пију), потврду о радном стажу - најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и вас-
питања након стеченог одговарајућег образовања, 
сходно члану 140 став 1 и 2 или најмање 10 година 
рада у предшколској установи на пословима обра-
зовања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања, сходно члану 140 став 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС” бр 88/17, 27/18 и 10/19) (оригинал); доказ да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утвђено дискриминаторно 
понашање (уверење/потврда из МУП-а, не старије 
од шест месеци, оригинал или оверена фотокопија); 
доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за 
привредни преступ у вршењу раније дужности (уве-
рење /потврда, да није старије од шест месеци); 
доказ да је држављанин Републике Србије, не старије 
од шест месеци (оригинал или оверену фотокопију); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рену фотокопију - не старије од шест месеци); доказ 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима доставља кандидат пре 
закључења уговора о раду (оригинал или оверена 
фотокопија); доказ о обуци и положеном испиту за 
директора установе (оригинал или оверену фото-
копију); пријава која не садржи доказ о положеној 
обуци и испиту за директора неће се сматрати непот-
пуном, па ће изабрани кандидат бити у обавези да 
положи испит за директора у законском року. Коми-
сија ће ценити и доказ о резултату стручно-педагош-

ког надзора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника). Кандидат који је претходно обављао 
дужност директора предшколске установе дужан је 
да достави доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања. 
Кандидат попуњава пријавни формулар (образац 
на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја), а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом доставља установи. Пријава на конкурс 
обавезно садржи податке о кандидату (име, презиме, 
адреса пребивалишта, контакт телефон). Пријава са 
потребном документацијом подноси се у затвореној 
коверти, са назнаком: „Конкурс за директора предш-
колске установе“. Рок за пријављивање на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Доку-
ментација се може доставити поштом на горенаве-
дену адресу. Предшколска установа нема обавезу да 
пријављеном кандидату враћа документацију.

ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ 
УМЕТНОСТИ

11070 Нови Београд, Булевар уметности 20

Редовни или ванредни професор за 
уметничку област Драматургија

на одређено време

УСЛОВИ: доктор уметности, магистар уметности, мас-
тер драмски и аудио-визуелни уметник из области 
Драматургије ФДУ или дипломирани драматург ФДУ.

Ванредни професор или доцент 
за уметничку област Филмска и 

телевизијска режија
на одређено време

УСЛОВИ: доктор уметности, магистар уметности, мас-
тер драмски и аудио-визуелни уметник из области 
Филмске и телевизијске режије ФДУ или дипломира-
ни филмски и телевизијски редитељ ФДУ.

Ванредни професор или доцент 
за научну област Менаџмент и 

продукција позоришта, радија и 
културе, за наставне предмете Увод 

у менаџмент у култури, Културна 
политика, Менаџмент и маркетинг 
у култури и Међународни културни 

односи
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука о 
уметности, Универзитет уметности.

ОСТАЛО: Учесници конкурса приликом пријављи-
вања подносе пријаву на конкурс, диплому о завр-
шеним студијама и радну биографију на прописаном 
Обрасцу 2. Избор се врши према Закону о високом 
образовању, Статуту Факултета драмских уметности, 
Минималним условима за избор наставника на Уни-
верзитету и Минималним условима за избор настав-
ника Факултета драмских уметности у Београду.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Булевар краља Александра 73

Наставник у звање редовног 
професора за ужу научну област 
Архитектонско конструктерство 

и конструктивни системи, на 
Департману за архитектонске 

технологије
УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су 
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), чланом 74. Законa о висо-
ком образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 

Наука и образовање
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- др. закон и 73/18), Статутом Универзитета у Бео-
граду („Гласник УБ”, бр. 201/18), Правилником о 
минималним условима за стицање звања наставни-
ка на Универзитету у  Београду („Гласник УБ”, бр. 
192/16, 195/16, 197/17,  199/17 и 203/18), Правилни-
ком о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Београду 
(„Гласник УБ”, бр. 200/17), Статутом Универзитета у 
Београду - Архитектонског факултета (“Сл. билтен 
АФ”, бр. 119/18), Правилником о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставни-
ка на Факултету (“Сл. билтен АФ”, бр. 120/19) и Пра-
вилником о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду - Архитектон-
ском факултету (“Сл. билтен АФ”, бр. 115/17). Пријава 
кандидата са прилозима: биографија, библиографија 
(списак радова), оверене копије диплома, оверена 
копија уверења о држављанству, подноси се на адре-
су: Универзитет у Београду - Архитектонски факул-
тет, Булевар краља Александра 73/II, канц. 204, са 
назнаком “За конкурс”. Рок за пријављивање на кон-
курс је 15 дана, од дана објављивања конкурса.

ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
11262 Велика Моштаница, 10. октобар 10

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: директор установе може да буде лице које 
испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 
140 став 1и 2 Закона (изузетно и става 3 Закона), 
односно треба да испуњава следеће услове: 1. да 
има одговарајуће високо образовање стечено на: а. 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковане студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука, при 
чему мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; б. основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; 2. да има дозволу за рад 
(лиценцу) наставника, васпитача и стручног сарад-
ника; 3. да има обуку и положен испит за директо-
ра школе (изабрани кандидат који нема положени 
испит за директора дужан је да у року од две годи-
не од дана ступања на дужност положи наведени 
испит); 4. да има најмање осам година рада у уста-
нови 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 правос-
нажном судском пресудом за кривично дело за коју 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и кривична дела насиља у 
породици, одузимањa, запуштањa и злостављањa 
малолетног лица или родоскрнављењa, за кривична 
дела давања и примања мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја, против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и да за њега 
није утврђено дискриминаторно понашање; 7. да има 
држављанство Републике Србије; 8. да зна српски 
језик и језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад; 9. изузетно, ако се на конкурс не пријави 
ни један кандидат са одговарајућим образовањем из 
члана 14. став 1 и 2 Закона, дужност директора може 
да обавља лице које има одговарајуће образовање из 
члана 140 став 3 Закона за наставника основне шко-
ле, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директора и 
најмање десет година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања.

ОСТАЛО: кандидат је дужан да попуни пријавни фор-
мулар који се може преузети на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја (који у штампаној форми доставља уз 
пријаву); доказ о стеченом образовању (оригинал 
или оверена фотокопија дипломе); доказ о поседо-
вању дозволе за рад (лиценцу) односно положен 
стручни испит за рад наставника, васпитача, струч-
ног сарадника (оригинал или оверена фотокопија 
документа); доказ о поседовању обуке и положеног 
испита за директора ако га поседује (оригинал или 
оверена фотокопија документа); доказ о радном 
стажу у установи од најмање осам година на посло-
вима образовања и васпитања ( оригинал или овере-
на фотокопија); доказ (лекарско уверење не старије 
од шест месеци) о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима (ори-
гинал или оверену фотокопију). Овај доказ се при-
бавља пре закључења уговора о раду; уверење да 
кандидат није осуђиван, у складу са одредбом члана 
139 став 1 тачка 3 Закона (не старије од шест месе-
ци); уверење или потврда надлежног суда да против 
кандидата није покренут кривични поступак, донета 
наредба о спровођењу истраге, покренута оптуж-
ница или донето решење о одређивању притвора 
(не старије од шест месеци); уверење привредног 
суда да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за привредни преступ у вршењу раније дуж-
ности директора или вршиоца дужности директора 
(издат након објављивања конкурса); уверење о 
држављанству РС (не старије од шест месеци); извод 
из матичне књиге рођених; доказ да кандидат зна 
српски језик (само кандидат који образовање није 
стекао на српском језику доставља уверење висо-
кошколске установе- оригинал или оверену фото-
копију); доказ о резултатима стручно-педагошког 
надзора школе (извештај просветног инспектора ако 
га има) и оцену спољашњег вредновања за канди-
дата који је предходно обављао дужност директора 
школе; преглед радне биографије и предлог програ-
ма рада директора. Пријаве уз одређену документа-
цију доставити на горе наведену адресу или лично у 
секретаријат школе са назнаком “Конкурс за дирек-
тора”. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацију “Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узима-
ти у разматрање.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
11253 Сремчица, Београд, Школска 4

тел. 011/2526-114

Наставник немачког језика
на одређено време, са 55% радног 

времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, филолошки 
факултет. Заинтересовани могу да се јаве на теле-
фон: 011/252-6114.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

11000 Београд, Јове Илића 165

Редовни професор за ужу научну 
област Политички системи

УСЛОВИ: кандидати треба да имају VIII степен стру-
чне спреме, односно докторат наука из уже научне 
области за коју се бира, као и да испуњавају усло-
ве предвиђене Законом о високом образовању (“Сл. 
гласник РС”, 88/17, 27/18. - др. закон и 73/18), Стату-
том Универзитета у Београду и Факултета политич-
ких наука за избор у звање редовног професора и 
Правилником о минималним условима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду 
(“Гласник Унивезитета у Београду” бр. 192 од 01. јула 
2016. године, 195 од 22.09.2016. године, бр. 197 од 
20.03.2017. године, бр.199од 16.10.2017. ибр.203. од 
21.05.2018. године). Пријаве на конкурс са доказима 
о испуњености услова (биографија, оверен препис 
диплома и додатака диплома/уверења о положеним 
испитима свих нивоа студија, очитана/копија личне 

карте кандидата, списак научних и стручних радова, 
објављене радове и друге доказе у складу са напред 
наведеним актима) доставити на адресу Факултета 
политичких наука, Београд, Јове Илића 165, у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву 
кандидати су дужни да доставе и својеручно потписа-
ну изјаву о изворности која је у електронском облику 
доступна на линку: www.fpn.bg.ac.rs/5010.

Ванредни професор за ужу 
научну област Комуникологија и 

информатика
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу 
научну област Политичка теорија, 

политичка историја и методологија 
политичких наука

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају VIII степен 
стручне спреме, односно докторат наука из уже 
научне области за коју се бирају, као и да испуња-
вају услове предвиђене Законом о високом образо-
вању (“Сл. гласник РС”, 88/17 и 27/18 - др. Закон и 
73/18), Статутом Универзитета у Београду и Факул-
тета политичких наука за избор у звање ванредног 
професора и Правилником о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Бео-
граду (“Гласник Унивезитета у Београду” бр. 192 од 
01.07.2016. године, 195 од 22.09.2016. године, бр 197 
од 20.03.2017. год. бр. 199. од 16.10.2017. и бр. 203. 
од 21.05.2018. године). Пријаве на конкурс са докази-
ма о испуњености услова (биографија, оверен препис 
диплома и додатака диплома / уверења о положеним 
испитима свих нивоа студија, очитана / копија личне 
карте кандидата, списак научних и стручних радова, 
објављене радове и друге доказе у складу са напред 
наведеним актима), доставити на адресу Факултета 
политичких наука, Београд, Јове Илића 165 у року од 
15 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву 
кандидати су дужни да доставе и својеручно потписа-
ну изјаву о изворности која је у електронском облику 
доступна на линку www.fpn.bg.ac.rs/5010. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање.

Асистент за ужу научну област 
Међународна безбедност

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: кандидати треба да су студенти докторских 
студија или да су магистри наука са прихваћеном 
темом докторске дисертације, који су сваки од прет-
ходних степена студија завршили, са просечном оце-
ном најмање 8; да имају смисао за наставни рад као и 
да испуњавају услове предвиђене Законом о високом 
образовању (“Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18.-др.
закон и 73/18), Статутом и Правилником о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног одно-
са сарадника Универзитета у Београду - Факултета 
политичких наука. Приликом избора узима се у обзир 
већа просечна оцена у току студирања а посебно из 
уже научне области за коју се кандидат бира, вре-
ме трајања студија, мотивисаност за рад у настави 
и познавање светских језика. Пријаве са доказима о 
испуњености услова конкурса (биографија; оверен 
препис диплома са претходних нивоа студија стече-
них у земљи или решење о признавању стране висо-
кошколске исправе о одговарајућој стручној спреми; 
потврда о уписаним докторским студијама или одлука 
универзитета о прихваћеној теми докторске дисерта-
ције; уверење о положеним испитима са претходних 
нивоа студија; доказ о познавању светских језика; 
списак објављених радова и радове; очитана / копија 
личне карте) доставити на адресу Факултета поли-
тичких наука, Београд, Јове Илића 165, у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву кан-
дидати су дужни да доставе и својеручно потписану 
изјаву о изворности која је у електронском облику 
доступна на линку: www.fpn.bg.ac.rs/5010.
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Доцент за ужу научну област 
Европске студије

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: кандидати треба да имају VIII степен стру-
чне спреме, односно докторат наука из уже научне 
области за коју се бирају, као и да испуњавају усло-
ве предвиђене Законом о високом образовању (“Сл. 
гласник РС”, 88/17 и 27/18 -др. Закон и 73/18), Стату-
том Универзитета у Београду и Факултета политич-
ких наука за избор у звање доцента и Правилником о 
минималним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Унивезитета у 
Београду“ бр. 192 од 01. јула 2016. године, 195 од 
22.09.2016. год, бр 197 од 20.03.2017. год, бр 199. 
од 16.10.2017. год. и бр. 203. од 21.05.2018. године). 
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености усло-
ва (биографија, оверен препис диплома и додатака 
диплома/уверења о положеним испитима свих нивоа 
студија, очитана/копија личне карте кандидата, спи-
сак научних и стручних радова, објављене радове и 
друге доказе у складу са напред наведеним актима) 
доставити на адресу Факултета политичких наука, 
Београд, Јове Илића 165 у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Уз пријаву кандидати су дуж-
ни да доставе и својеручно потписану изјаву о извор-
ности која је у електронском облику доступна на лин-
ку www.fpn.bg.ac.rs/5010. Кандидатима који поднесу 
благовремене и потпуне пријаве и који испуњавају 
услове конкурса организоваће се приступно преда-
вање у складу са Одлуком о извођењу приступног 
предавања на Универзитету у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду” бр. 195. од 22.09.2016. 
године). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање.

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450

тел. 011/ 3974-349

Редовни професор за ужу научну 
област Токсикологија

УСЛОВИ: лице које је претходне степене студија 
завршило са просечном оценом најмање 8, односно 
које има најмање 3 године педагошког искуства на 
високошколској установи, има научни назив доктора 
наука научне, односно стручне радове објављене у 
научним часописима или зборницима са рецензијама 
и способност за наставни рад, више научних радо-
ва од значаја за развој науке у ужој научној области 
објављених у међународним или водећим домаћим 
часописима са рецензијама, односно оригинално 
стручно остварење (пројекат, студију, патент, ориги-
нални метод и сл.), односно руковођење или учешће 
у научним пројектима, објављен уџбеник или моно-
графију, практикум или збирку задатака за ужу науч-
ну област за коју се бира и више радова саопштених 
на међународним или домаћим научним скуповима, 
већи број научних радова који утичу на развој нау-
чне мисли у ужој области објављених у међународ-
ним или водећим домаћим часописима са рецензија-
ма, односно већи број научних радова и саопштења 
изнетих на међународним или домаћим научним 
скуповима, објављен уџбеник или монографију или 
оригинално стручно остварење; остварене резултате 
у развоју научно-наставог подмладка на факултету, 
учешће у завршним радовима на специјалистичким 
и мастер академским студијама; завршен фармаце-
утски факултет. Кандидати уз пријаву на конкурс 
треба да приложе: диплому о завршеним претход-
ним степеним студија и стеченом научном називу 
доктора наука из одговарајуће научне области (ове-
рене фотокопије); биографију; списак радова; радо-
ве; уџбеник/монографију/практикум/збирку задата-
ка; извод из матичне књиге рођених (фотокопија) 
и уверење о држављанству (фотокопија). Услови 
за избор у звање су прописани: Законом о високом 
образовању, Правилником о начину и поступку сти-
цања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду, Правилником о минимал-
ним условима за стицање звања наставника на Уни-
верзитету, Правилником о ближим условима за избор 
у звање наставника на Фармацеутском факултету, 

Критеријумима за стицање звања наставника на Уни-
верзитету у Београду, Статутом Универзитета у Бео-
граду и Статутом Факултета.

Асистент са докторатом за ужу 
научну област Фармацеутска 

физиологија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: лице које је стекло научни назив доктора 
наука и показује смисао за наставни рад. Завршен 
фармацеутски или медицински факултет. Кандида-
ти уз пријаву на конкурс треба да приложе: дипло-
му о завршеним претходним степенима студија са 
просечном оценом и стеченом научном називу док-
тора наука (оверене фотокопије), биографију, извод 
из матичне књиге рођених (фотокопија) и уверење 
о држављанству (фотокопија). Услови за избор у 
звање су прописани Законом о високом образовању 
и Статутом Фармацеутског факултета Универзитета 
у Београду.

Асистент за ужу научну област 
Фармакологија

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: лице које је студент докторских академских 
студија који је сваки од претходних степена студија 
завршио са просечном оценом најмање 8,00 однос-
но магистар наука коме је прихваћена тема доктор-
ске дисертације и показује смисао за наставни рад; 
завршен фармацеутски или медицински факултет. 
Кандидати уз пријаву на конкурс треба да приложе: 
диплому о завршеним претходним степенима сту-
дија (оверене фотокопија); биографију: уверење о 
похађању докторских академских студија; доказ да 
је прихваћена тема докторске дисертације (уколико 
је магистар наука); извод из матичне књиге рођених 
(фотокопија) и уверење о држављанству (фотоко-
пија). Услови за избор у звање су прописани Законом 
о високом образовању и Статутом Фармацеутског 
факултета Универзитета у Београду и Статутом Фар-
мацеутског факултета.

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима се подно-
се у писаној форми Архиви Факултета улица Војводе 
Степе 450 у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
 “ИЛИЈА БИРЧАНИН”

11185 Београд, Земун
тел. 011/3753-813

Педагошки асистент
на одређено време за школску 

2019/20. годину

УСЛОВИ: најмање IV степен стручне спреме, обука 
за педагошког асистента (завршен прописан програм 
обуке за рад са децом и ученицима - пожељно позна-
вање ромског језика); да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена чланом 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС” бр. 88/17,27/18) да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављње малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита,за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није у складу са законом утврђено дис-
криминаторно понашање; држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик. Уз пријаву на конкурс 
треба да приложи: краћу биографију са адресом и 
контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе 

о стеченој стручној спреми; сертификат издат од 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
о завршеној уводној обуци за педагошког асистента; 
уверење о држављанству Републике Србије; извод из 
матичне књиге рођених - оверену фотокопију, доказ 
о неосуђиваности. Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија коју именује директор школе. Лекарско уверење 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима кандидат подноси пре 
закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Кандидати су дужни да попу-
не пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства у делу Ново на сајту, на адреси: 
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08 
FORMULAR -ZA-KONKURISANjE. док. и потребну доку-
ментацију заједно са пријавним формуларом доставе 
на горе наведену адресу, са назнаком “За конкурсну 
комисију”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у обзир. Ближа обавештења се могу доби-
ти у секретаријату школе на телефон: 011/3753-813.

ПУ “ПАМЕТНИЦА-ДИПЛОМАТ”
11030 Београд, Београдских батаљона 123

тел. 062/8062-291

Педагог за музичко васпитање
на одређено време

УСЛОВ: завршена срадња музичка школа - смер 
клавир. Пожељно да кандидати буду са евиденције 
Националне службе за запошљавање минимум 6 
месеци. Контакт са послодавцем можете остварити 
позивом на телефон: 062/806-22-91 или слањем рад-
них биографија на мејл: jelena.cuk.pedagog@gmail.
com.

БОР

ОСНОВНА ШКОЛА 
„БРАНИСЛАВ НУШИЋ“

Уровица

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: за директора може бити изабрано лице 
које испуњава следеће услове: поседовање одгова-
рајућег високог образовања из члана 140 ст. 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпитања, 
то јест 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, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких 
наука - у ком случају је неопходна завршеност студија 
првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета); или 
2) на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године, за наставника 
основне школе, педагога или психолога; поседовање 
дозволе за рад (лиценце) наставника, васпитача и 
стручног сарадника; поседовање лиценце за дирек-
тора установе (кандидат који ту лиценцу не поседу-
је може бити изабран, али ће бити дужан да испит 
за директора установе положи у року од две године 
од дана ступања на дужност); поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима; поседовање држављанства Републи-
ке Србије; знање енглеског језика и језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, нити за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 

Наука и образовање
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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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију; непостојање дискриминаторног понашања на 
страни кандидата, утврђеног у складу са законом; 
најмање осам година рада на пословима образовања 
и васпитања у установи за образовање и васпитање, 
након стеченог одговарајућег образовања. Уколико 
се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одго-
варајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, за 
директора школе може бити изабрано и лице које, 
уз испуњеност осталих горе наведених услова, има 
одговарајуће образовање из члана 140 став 3 истог 
закона, тј. високо образовање стечено на студијама 
првог степена (основне академске, одн. струковне и 
специјалистичке струковне студије) или на студијама 
у трајању од три године, или више образовање за 
наставника те врсте школе, дозволу за рад настав-
ника, васпитача и стручног сарадника, обуку и поло-
жени испит за директора установе и најмање десет 
година рада на пословима васпитања и образовања у 
установи и најмање десет година рада на пословима 
васпитања и образовања у установи, после стеченог 
одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 
доказ о држављанству (уверење о држављанству, 
односно извод из матичне књиге рођених); оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; доказ о знању српског језика и језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на тим јези-
цима); оверен препис/фотокопију документа о поло-
женом испиту за лиценцу, односно стручном испиту; 
потврду о радном искуству; доказ о неосуђиваности 
и о непостојању дискриминаторног понашања; доказ 
о резултатима стручно-педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања (само кандидати 
који су претходно обављали дужност директора уста-
нове); оверен препис/фотокопију лиценце за дирек-
тора установе (ако је кандидат поседује); преглед 
кретања у служби са биографским подацима (необа-
везно); доказе о својим стручним и организационим 
способностима (необавезно). Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе и путем 
телефона: 019/557-264.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“БАМБИ” БОР

19210 Бор, Моше Пијаде 66
тел. 030/210-00-92

Психолог
на одређено време

УСЛОВИ: кандидат за радно место психолога мора да 
има: високо образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) или на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године, о чему као доказ 
прилаже оверену копију дипломе о стручној спреми 
психолога.

Педагошки асистент
на одређено време

УСЛОВИ: кандидат за радно место педагошког асис-
тента мора да има: средње образовање о чему као 
доказ прилаже оверену копију дипломе; сертификат 
издат од стране Министарства просвете о заврше-
ној уводној обуци за педагошког асистента и доказ о 
познавању ромског језика.

ОСТАЛО: Услови за рад на радном месту за све кан-
дидате су следећи: да има одговарајуће образовање; 
да има психичку, физичку и здравствену способ-

ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик и језик на коме се ост-
варује васпитно - образовни рад. Уз оверену копију 
дипломе кандидати достављају: пријавни формулар 
који се преузима са интернет сајта Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, потписану био-
графију кандидата, оригинал / оверену копију уве-
рења о држављанству (да није старије од 6 месеци), 
оригинал / оверену копију извода из матичне књиге 
рођених, оригинал/оверену копију уверења о неос-
уђиваности (да није старије од 6 месеци). Сву наведе-
ну документацију кандидати достављају у року од 10 
дана од дана објављивања конкурса у дневном пуб-
ликацији “Послови” лично или на адресу Предшкол-
ске установе “Бамби” Бор, Моше Пијаде 66 Бор. Доказ 
да има психичку, физичку и здравствену способносг 
за рад са децом и ученицима кандидат прибавља пре 
закључења уговора о раду, а доказ да зна српски 
језик и језик на коме се остварује васпитно - образоб-
ввни рад се доставља уз пријаву у случају да је одго-
варајуће образовање стечено ван територије Репу-
блике Србије. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара предшколске 
установе на број телефона: 030/2100-092. Конкурс за 
пријем у радни однос спроводи Конкурсна комисија 
коју ће директор именовати посебним решењем. Кан-
дидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени 
на психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима у Националну службу за запошљавање 
у Бору.

ЧАЧАК

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛИНКО КУШИЋ“
Ивањица, 13. септембар 54
тел. 032/661-117, 660-780
e-mail: osmkusic@eunet.rs

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из 
члана 140 став 1 и 2, изузетно став 3 истог члана, 
члана 122 и члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
број 88/2017, 27/2018 - др. закон и 10/2019) и то: да 
има одговарајуће високо образовање за наставника 
у основној школи, односно педагога или психолога, 
стечено на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије), и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; лице из тачке 2) мора да има заврше-
не студије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета; да има дозволу за рад за наставника, педа-
гога или психолога, обуку и положен испит за дирек-
тора установе и најмање 8 година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања; да испуњава усло-
ве за наставника те врсте школе и подручја рада, за 
педагога или психолога школе; да није осуђивано 

правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, да није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање 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 слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, као и да није правноснажно осуђиван за 
привредни преступ; да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за привредни преступ у вршењу 
раније дужности; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма. Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан 
кандидат са одговарајућим образовањем из члана 
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон и 10/2019), дужност директора основне школе 
може да обавља и лице које има образовање из чла-
на 140 став 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, за наставника те врсте школе, дозволу 
за рад наставника, васпитача или стручног сарадни-
ка, обуку и положен испит за директора установе и 
најмање десет година рада у установи образовања 
након стеченог образовања.

ОСТАЛО: Кандидат поред пријаве треба да приложи 
доказе да испуњава наведене услове, и то: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању; доказ о поседовању дозволе за рад - ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту или испиту за лиценцу; доказ о годинама рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања - потврду 
(у оригиналу или оверену фотокопију) о годинама 
рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања, 
од најмање 8 година; уверење да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање 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 слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (издато по објављивању 
конкурса); уверење привредног суда да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за привред-
ни преступ у вршењу раније дужности (издато по 
објављивању конкурса); уверење о држављанству 
Републике Србије (у оригиналу или оверену фотоко-
пију), не старије од 6 месеци; извод из матичне књи-
ге рођених (у оригиналу или оверену фотокопију), 
не старије од 6 месеци; доказ/уверење да кандидат 
има обуку и положен испит за директора школе (у 
оригиналу или оверену фотокопију). Пријава која 
не буде садржала доказ/уверење о савладаној обу-
ци и положеном испиту за директора неће се смат-
рати непотпуном, а уколико кандидат буде изабран 
биће у обавези да у законском року положи испит 
за директора школе; доказ да кандидат зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад - српски 
језик (само кандидат који образовање није стекао на 
српском језику). Кандидат доставља потврду одгова-
рајуће високошколске установе да је положио испит 
из српског језика - у оригиналу или оверену фотоко-
пију; доказ о резултату стручно-педагошког надзо-
ра у раду кандидата (извештај просветног саветни-
ка), ако га поседује (оверена копија). У супротном 
је потребно доставити потврду надлежне школске 
управе да није вршен стручно-педагошки надзор 
кандидата; доказ о резултатима стручно-педагошког 
надзора школе и оцену спољашњег вредновања за 
кандидата који је претходно обављао дужност дирек-
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тора школе (оверена копија). У супротном је потреб-
но доставити потврду надлежне школске управе да у 
периоду његовог мандата није вршен стручно-педа-
гошки надзор школе; биографију, са контакт телефо-
ном и адресом електронске поште, са кратким пре-
гледом кретања у служби, стручном усавршавању и 
предлогом програма рада директора школе; доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима - лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима (не старије од шест месеци); оквирни 
план рада за време мандата, доказе о поседовању 
организационих способности (факултативно). Рок 
за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови” Националне 
службе за запошљавање. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве 
са доказима о испуњавању услова достављају се у 
затвореној коверти, на адресу школе: Основна школа 
„Милинко Кушић“, 13. септембра 54, 32250 Ивањица 
или лично у секретаријату школе, радним данима од 
08.00 до 13.00 часова, са назнаком „Пријава на кон-
курс за избор директора школе“. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе лич-
но или позивом на број телефона: 032/611-117.

ЈАГОДИНА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„БАМБИ“

35250 Параћин, Николе Пашића 33
тел. 035/561-091

Васпитач
на одређено време до 31.08.2020. 

године, ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана
6 извршилаца

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено 
лице које поред општих услова утврђених Законом, 
испуњава и следеће услове: да има одговарајуће 
високо образовање стечено на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године, високо обра-
зовање стечено на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне студије и специјалис-
тичке струковне студије) и студијама у трајању од 
три године или више образовање; најмање 3 године 
радног искуства, положен стручни испит, да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом; да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад.

Медицинска сестра
на одређено време до 31.08.2020.

3 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице 
које поред општих услова прописаних законом, 
испуњава и следеће услове: да има одговарајуће 
средње образовање здравствене струке струке у 
трајању од четири године, смер медицинска сестра - 
васпитач, најмање 3 године радног искуства, да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом; да није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, 

као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. 

Секретар установе
на одређено време до 31.08.2020.

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено 
лице које поред општих услова утврђених законом, 
испуњава и следеће услове: да има одговарајуће 
високо образовање стечено на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године, знање рада 
на рачунару, да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад; да није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

Благајник - радник на обрачуну 
плата

на одређено време до 31.08.2020.

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице 
које поред општих услова прописаних законом, тре-
ба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће 
средње образовање економске струке у трајању од 
четири године, најмање 3 године радног искуства, 
знање рада на рачунару, да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад; да није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад.

Кувар
на одређено време до 31.08.2020.

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице 
које поред општих услова прописаних Законом, тре-
ба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће 
средње образовање у трајању од три године, обра-
зовни профил кувар, најмање 3 године радног иску-
ства на пословима кувара, да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом; да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кри-

вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад.

Магационер - економ
на одређено време до 31.08.2020.

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице 
које поред општих услова прописаних законом, тре-
ба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће 
средње образовање у трајању од три године, најмање 
3 године радног искуства, да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад; да није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја. Уз пријавни фор-
мулар кандидати треба да доставе: биографију, ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
уверење да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање (не старије од 6 месеци); уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверену фотокопију); доказ да кандидат зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад - доставља кандидат који одговарајуће 
образовање није стекао на српском језику; доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом кандидат доставља пре 
закључења уговора о раду. Пријаве доставити лич-
но или поштом, са назнаком „За конкурс”, на горе-
наведену адресу, у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА 
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
35000 Јагодина, Милана Мијалковића 14

тел. 035/223-805

Сарадник у звање асистент, за ужу 
научну област Методика наставе 

природе и друштва
на одређено време од 3 године, 

са 50% радног времена

УСЛОВИ: студент докторских студија у области за 
коју се бира, који је сваки од претходних степена 
студија завршио са просечном оценом најмање 8 и 
који показује смисао за наставни рад, непостојање 
сметњи из члана 72 став 4 Закона о високом обра-
зовању и други услови прописани Законом о високом 
образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу 
и Статутом Факултета педагошких наука Универзи-
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тета у Крагујевцу. Уз пријаву на конкурс доставити: 
оверене фотокопије диплома о завршеним претход-
ним степенима студија са доказом о просечној оце-
ни, потврду о уписаним докторским студијама, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена 
фотокопија), биографију са подацима о досадашњем 
раду, списак објављених стручних и научних радова, 
као и саме радове, потврду надлежног органа (поли-
цијска управа) о неосуђиваности за кривична дела из 
члана 72 став 4 Закона о високом образовању и друге 
доказе о испуњености услова по овом конкурсу. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

Црквена Водица, Обилић

Директор
за мандатни период од четири године

УСЛОВИ: кандидат мора да има: одговарајуће 
образовање за наставника или стручног сарадника 
основне школе и то: са студија другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије или 
специјалистичке струковне студије): студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета; студије 
другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; са основних 
студија у трајању од најмање четри године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; изузетно, ако се на конкурс не 
пријави ниједан кандидат са одговарајућим образо-
вањем, за директора основне школе може се изабра-
ти и кандидат са стеченим одговарајућим високим 
образовањем на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од три годи-
не или вишем образовањем и најмање десет година 
рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања; 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима; да кандидат није осуђиван правоснаж-
но за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, за кривична дела из 
групе кривичних дела примања или давања мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за кога није утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик; да има дозволу за рад наставника, 
односно стручног сарадника (лиценца); да има обуку 
и положен испит за директора школе (кандидат који 
нема положен испит за директора школе дужан је да 
га положи у року од две године од дана ступања на 
дужност); најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Конкурс је отворен 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Уз пријаву на конкурс потребно је доставити и сле-
дећу документацију: диплому о одговарајућем обра-
зовању; дозволу за рад наставника, односно стручног 
сарадника (лиценца); уверење о положеном испиту 
за директора; извод из матичне књиге рођених; уве-
рење о држављанству; потврду о остварених осам 
година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; уверење да кандидат није осуђиван; уверење 

да се против кандидата не води поступак. Пријаве са 
документацијом доставити школи лично или поштом 
на адресу: ОШ „Доситеј Обрадовић“, Црквена Води-
ца, Обилић 38212.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Ванредни професор за ужу научну 
област Интерна медицина

Ванредни професор за ужу научну 
област Неурологија

Ванредни професор за ужу научну 
област Стоматолошка протетика

Ванредни професор за ужу научну 
област Патолошка физиологија

Доцент за ужу научну област Судска 
медицина

Доцент за ужу научну област 
Интерна медицина

Асистент за ужу научну област 
Максилофацијална хирургија

Сарадник у настави из уже 
научне области Микробиологија и 

имунологија
УСЛОВИ: Услови за избор: наставника. Услови за 
први избор у звање ванредног професора ОБАВЕЗНИ 
УСЛОВИ: 

А) У звање ванредног професора може бити 
бирано лице које испуњава следеће минималне усло-
ве: 1. испуњени услови за избор у звање доцента; 
2. позитивна оцена педагошког рада у студентским 
анкетама током целокупног претходног изборног; 
3. обавезно педагошко искуство на универзитету у 
трајању од најмање три године; 4. објављена два 
рада из научне области за коју се бира, у периоду 
од избора у звање доцента, у часописима категорије 
М21, М22 или М23; 5. оригинално стручно остварење 
или руковођење или учешће у пројекту; 6. одобрен 
уџбеник, монографија, практикум или збирка задата-
ка од стране наставно-научног већа факултета (све 
са ИСБН бројем) за ужу научну област за коју се бира. 
ИЗБОРНИ УСЛОВИ: Кандидат за избор у звање мора 
да испуни најмање два изборна елемента предвиђе-
на члановима 5, 6. и 7, који морају да буду наведе-
ни и образложени у реферату комисије за писање 
извештаја о пријављеним кандидатима за избор у 
звање наставника.

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

В) Избор у звање асистента I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ: 
За асистента на факултету може бити изабрано лице 
које испуњава услове прописане Законом о високом 
образовању , Статутом Факултета и овим Правил-
ником и то: ако је студент докторских студија; ако је 
интегрисане академске студије завршио са просечном 
оценом најмање осам; ако има одобрену докторску 
десертацију; ако има смисао и способност за настав-
ни рад. Под условима из става 1 тачка 2 и 4 овог чла-
на факултета може се изабрати у звање асистента 
магистра наука коме је одобрена докторска дисерта-
ција. Смисао и способност за наставни рад асистента 
на претклиничким предметима факултета утврђује се 
на основу: веће просечне оцене из предмета уже нау-
чне области; већег броја објављених научних радова у 
домаћим и иностраним часописима; већег броја струч-
них радова на домаћим или међународним скуповима.

Г) Избор у звање сарадника у настави: I ОСНОВНЕ 
ОДРЕДБЕ За сарадника у настави на Факултету може 
бити изабрано лице које испуњава услове прописане 
Законом о високом образовању, Статутом Факултета и 
овим Правилником и то: ако је студент докторских сту-
дија; ако је интегрисане академске студије завршило  са 
просечном оценом најмање 8.00 (осам); ако има смисао 
и способност за наставни рад. II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ: а) 
Смисао и способност за наставни рад сарадника у ната-
ви на клиничким предметима Факултета утврђује се на 
основу: већа просечна оцена из предмета уже научне 
области; одобрена здравствена специјализација; већи 
број научних радова објављен у домаћим и иностраним 
часописима; већи број стручних радова на домаћим 
или међународним скуповима; краћи рок студирања - 
млађи кандидат; врсти добијена студентска признања; 
активно познавање страних језика; активно познавање 
рада на рачунару.

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

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб

Поништава се конкурс објављен у публика-
цији „Послови“ дана 12.06.2019. године под 
бр. 833, за радно место: систем администра-
тор и радно место: стручни сарадник јавних 
набавки.

Пословни центри НСЗ
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КРАГУЈЕВАЦ

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

34000 Крагујевац
e-mail: dositejevakg@gmail.com

Наставник здравствене неге
УСЛОВИ: струковна медицинска сестра за рад у 
настави. Пријаве слати на e-mail: dositejevakg@gmail.
com, најкасније до 05.10.2019. године.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Асистент за ужу научну област 
Алгебра и логика

у Институту за математику и 
информатику Факултета, 

на одређено време три године

УСЛОВИ: ниво 7.1 НОКС-а и уписане докторске сту-
дије уже научне области за коју се бира или ниво 7.2 
НОКС-а, магистар математичких наука уз услов да 
је прихваћена тема докторске дисертације, однос-
но ниво 8 НОКС-а, доктор математичких наука који 
је изабран у звање асистента по Закону о високом 
образовању и у наведеном звању провео највише 
један изборни период. Остали услови утврђени су 
Законом о високом образовању, Статутом Факултета 
и Правилником о систематизацији послова и радних 
задатака Факултета, у складу са којима ће бити извр-
шен избор пријављених кандидата.

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

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Асистент за ужу научну област 
Математичка анализа са применама

у Институту за математику и 
информатику Факултета, 

на одређено време, на три године
2 извршиоца

УСЛОВИ: ниво 7.1 НОКС-а и уписане докторске сту-
дије уже научне области за коју се бира или ниво 7.2 
НОКС-а, магистар математичких наука уз услов да 
је прихваћена тема докторске дисертације, однос-
но ниво 8 НОКС-а, доктор математичких наука који 
је изабран у звање асистента по Закону о високом 
образовању и у наведеном звању провео највише 
један изборни период. Остали услови утврђени су 
Законом о високом образовању, Статутом Факултета 
и Правилником о систематизацији послова и радних 
задатака Факултета, у складу са којима ће бити извр-
шен избор пријављених кандидата.

ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих 
услова треба да испуњавају и посебне услове пропи-
сане законом и наведеним општим актима. Уз пријаву 
неопходно је доставити биографију са подацима о 
досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе о 
стеченој одговарајућој стручној спреми и списак и 
сепарате објављених радова, односно радова за који 
поседују потврду да су прихваћени за објављивање 
до момента пријаве на конкурс. Кандидати су такође 
дужни да уз пријаву на конкурс доставе и одгова-
рајуће доказе надлежних органа поводом чињени-
це да нису правоснажном пресудом осуђени за кри-
вично дело против полне слободе, фалсификовања 
исправе коју издаје високошколска установа или при-
мања мита у обављању послова у високошколској 
установи. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Ванредни професор за ужу научну 
област Зоологија

у Институту за биологију и екологију 
Факултета, на одређено време, 

на пет година

УСЛОВИ: ниво 8 НОКС-а, докторат из области био-
лошких наука. Остали услови утврђени су Законом о 
високом образовању („Сл. гласник РС”, 88/17, 27/18 
- други закон и 73/18), Статутом Универзитета у Кра-
гујевцу, Правилником о ближим условима и поступку 
за избор у звање наставника Универзитета у Крагује-
вцу, Статутом Факултета, Правилником о условима за 
избор наставника Факултета и Правилником о систе-
матизацији послова и радних задатака Факултета, у 
складу са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата.

ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих 
услова треба да испуњавају и посебне услове пропи-
сане законом и наведеним општим актима. Уз пријаву 
неопходно је доставити биографију са подацима о 
досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе о 
стеченој одговарајућој стручној спреми и списак и 
сепарате објављених радова, односно радова за који 
поседују потврду да су прихваћени за објављивање 
до момента пријаве на конкурс. Кандидати су такође 
дужни да уз пријаву на конкурс доставе и одгова-
рајуће доказе надлежних органа поводом чињени-
це да нису правоснажном пресудом осуђени за кри-
вично дело против полне слободе, фалсификовања 
исправе коју издаје високошколска установа или при-
мања мита у обављању послова у високошколској 
установи. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

ОМШ „ПЕТАР ИЛИЋ”
34300 Аранђеловац, Јосипа Грушовника 1

тел. 034/712-959

Наставник солфеђа
на одређено време ради замене одсутне 

запослене по основу породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради неге 

детета, са 60% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла 
наставник солфеђа може бити примљен кандидат 
који испуњава следеће услове: поседовање одгова-
рајућег образовања предвиђеног чл. 140, 141 став 3 
и члана 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника у основој музичкој школи и то: 
дипломирани музички педагог; дипломирани музи-
чар, усмерење музички педагог; професор солфеђа; 
професор солфеђа и музичке културе; дипломирани 
музичар - педагог; мастер теоретичар уметности, 

професионални статус - музички педагог; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; зна српски језик и језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају школи.

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

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„ЖИВАДИНКА ДИВАЦ“
34000 Крагујевац, Краља Милутина бб

тел. 034/300-961

Оглас објављен 18.09.2019. године, у публи-
кацији „Послови“ број 847, поништава се у 
целости.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Истраживач - сарадник за ужу 
научну област Неурологија
на одређено време 4 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном 
просечном оценом најмање 8 и уписане докторске 
академске студије. Услови утврђени одговарајућим 
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одредбама Закона о високом образовању („Сл. глас-
ник РС“, бр. 88/2017), Статутом Универзитета у Кра-
гујевцу и Статутом Факултета медицинских наука у 
Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс доста-
вити: биографију, потврду о уписаним докторским 
студијама у текућој школској години, оверене фото-
копије диплома, списак стручних и научних публика-
ција и по један примерак тих публикација, у складу 
са упутством које се налази на страници Факултета 
http://www.medf.kg.ac.rs/dokumenti_za_izbor.php. Сву 
конкурсну документацију са доказима о испуње-
ности услова конкурса, сви кандидати су у обавези 
да доставе и у електронској форми (на компакт дис-
ку - CD). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Рок за пријаву је 15 дана од дана 
објављивања.

КРАЉЕВО

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„IV КРАЉЕВАЧКИ БАТАЉОН“
36000 Краљево, Олге Јовичић 1

тел. 036/314-330

Оглас објављен дана 18.09.2019. године у пуб-
ликацији „Послови“, за радно место: педагош-
ки асистент на одређено време до краја школ-
ске 2019/20. године, односно до 31. августа 
2020. године, мења се у делу где стоји: VII/1 
степен стручне спреме, а треба да стоји: IV 
степен стручне спреме. У осатлом делу текста 
оглас остаје непромењен.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО 
И ТУРИЗАМ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ

36210 Врњачка Бања, Војвођанска бб
тел. 036/515-0024

Асистент за ужу научну област 
Пословна економија и управљање

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија из области 
менаџмента у хотелијерству и туризму, који је сваки 
од претходних степена студија завршио са просечном 
оценом најмање 8 и који показује смисао за настав-
ни рад. Кандидат треба да испуњава опште и посеб-
не услове предвиђене чланом 84 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 03.04.2018. годиен, бр. II-01-400/6 
од 07.05.2019. године, бр. II -01-400/5 од 07.05.2019. 
године и бр. II -01-564/3 од 28.06.2019. године), Ста-
тутом Факултета за хотелијерство и туризам у Врњач-
кој Бањи (пречишћен текст, бр 1530 од 15.07.2019. 
године), Правилником о начину и поступку избора 
у звање и заснивање радног односа сарадника на 
Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој 
Бањи (бр. 2932 од 20.12.2018. године), у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављеног кандида-
та, као и опште услове за заснивање радног односа 
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 кон-
курс доставити: биографију, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, оверене копије 
диплома, односно уверења о стеченом високом обра-
зовању; уверење/потврда/диплома којом се доказује 
просечна оцена претходних степена студија; потвр-
ду, односно уверење о уписаним докторским студија-
ма; 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); фотокопију публикованих 
радова наведених у конкурсном формулару; доказе 
о испуњавању општих предуслова у погледу нео-
суђиваности, утврђених чланом 72 став 4 Закона о 
високом образовању и чланом 135 став 1 Статута 
Универзитета у Крагујевцу. Све доказе је потребно 

доставити у оригиналу или овереној копији. Конкурс 
остаје отворен 15 дана од дана објављивања. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве слати на адресу: Универзитет у Крагујевцу 
- Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој 
Бањи, Војвођанска бб, 36210 Врњачка Бања, са наз-
наком: „Пријава на конкурс“.

КРУШЕВАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ“

37230 Александровац, Болничка 3
тел. 037/3552-083

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: На конкурс могу да се пријаве лица која 
испуњавају услове прописане чланом 122, чланом 
123 став 14 и 15, чланом 139 и 140 став 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 - дру-
ги закон и 10/2019) и Правилником о ближим усло-
вима за избор директора установа образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, број 108/2015). 
Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) да 
има одговарајуће образовање, 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом, 
3) да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, 4) да има држављанство Републике Србије, 
5) да зна српски језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидат треба да је стекао одго-
варајуће високо образовање: 1. на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: 
(1) студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука (лице мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Изузет-
но, директор може бити и лице са стеченим одгова-
рајућим високим образовањем на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године или вишим образовањем. 
Дужност директора предшколске установе може да 
обавља лице које има образовање из члана 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања за васпитача или стручног сарадника, дозволу 
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора установе и нај-
мање осам година рада у установи на пословима вас-
питања и образовања, након стеченог одговарајућег 
образовања. Дужност директора предшколске уста-
нове може да обавља лице које има одговарајуће 
образовање из члана 140 став 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања за васпитача, доз-
волу за рад наставника, васпитача и стручног сарад-
ника, обуку и положен испит за директора установе и 
најмање десет година рада у предшколској установи 
на пословима васпитања и образовања, након стече-
ног одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
поднесе доказе о испуњавању услова за директора 
установе: доказ о држављанству Републике Србије 
(уверење о држављанству и извод из матичне књиге 
рођених, оверен препис дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању, доказ о поседовању лицен-
це за рад (дозволу за рад наставника / васпитача / 
стручног сарадника), као и друга уверења којима се 
доказује испуњеност услова за васпитача, наставни-
ка, односно психолога или педагога; оригинал или 
оверену копију уверења основног суда да против 
њега није покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем 
оптужнице којој није претходила истрага или доно-
шењем решења о одређивању притвора пре подно-
шења оптужног предлога, за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита и 
друга кривична дела против службене дужности, 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, 
са датумом издавања не старијим од дана објављи-
вања огласа, оригинал или оверену копију уверења 
вишег суда да против њега није покренут кривични 
поступак, доношењем наредбе о спровођењу истра-
ге, потврђивањем оптужнице којој није претходи-
ла истрага или доношењем решења о одређивању 
притвора пре подношења оптужног предлога за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање 
мита или давање мита и друга кривична дела про-
тив службене дужности, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију из надлежности 
овог суда, са датумом издавања не старијим од дана 
објављивања огласа; оригинал или оверену копију 
уверења привредног суда да кандидат није правос-
нажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније 
дужности, са датумом издавања не старијим од дана 
објављивања огласа; уверење из казнене евиден-
ције надлежне полицијске управе да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, са датумом издавања не 
старијим од дана објављивања огласа; доказ о знању 
српског језика на којем се остварује образовно-вас-
питни рад у установи (достављају само кандидати 
који одговарајуће образовање нису стекли на српс-
ком језику), оригинал потврду да има најмање осам/
десет година рада у установи образовања и васпи-
тања; извештај о стручно-педагошком надзору о 
раду кандидата (извештај просветног саветника, уко-
лико је надзор вршен, уколико није, обавештење да 
није вршен); резултате стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања (уколико 
се на конкурс пријави лице које је претходно обавља-
ло дужност директора); доказ да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
- лекарско уверење не старије од 6 месеци, оверен 
препис или оверену фотокопију лиценце за директо-
ра установе (ако је кандидат поседује), програм рада 
кандидата. Напред наведени докази се достављају у 
оригиналу или овереној фотокопији. Документација 
без доказа о положеном испиту за директора сма-
траће се потпуном, а изабрани кандидат ће бити у 
обавези да положи испит за директора у законском 
року. Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документа-
цију заједно са одштампаним пријавним формуларом 
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доставља установи. Пријава на конкурс са потребном 
документацијом подноси се у затвореној коверти, са 
назнаком „Конкурс за директора“. Документација се 
може доставити лично или поштом установи. Рок за 
подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Благовременом пријавом сматра се прија-
ва која је поднета у року утврђеном у конкурсу. Када 
последњи дан за подношење пријаве пада у недељу 
или на дан државног празника, рок за пријаву помера 
се за следећи радни дан. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће бити разматране.

ОШ „АЦА АЛЕКСИЋ“
37230 Александровац, Јаше Петровића 6

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: На основу члана 122 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС“ број 88/17, 27/18) за директора може бити 
изабрано лице које испуњава услове прописане 
чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 овог закона и 
члановима 2-7 Правилника о ближим условима за 
избор директора установа образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“ број 108/2015) и то: посе-
довање одговарајућег високог образовања из члана 
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања, то јест високо образовање стечено: 1) 
на студијама другог степена - мастер академске сту-
дије, 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, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука - у ком случају је неопходна заврше-
ност студија првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета); или 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не), за наставника  основне школе, педагога или 
психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце-по-
ложен стручни испит )за наставника, васпитача и 
стручног сарадника; поседовање лиценце за дирек-
тора установе (кандидат који ту лиценцу не поседу-
је може бити изабран, али ће бити дужан да испит 
за директора установе положи у року од две године 
од дана ступања на дужност); поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима; поседовање држављанства Републи-
ке Србије; знање српског језика и језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, нити за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања. Уколико 
се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одго-
варајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, за 
директора школе може бити изабрано и лице које, 
уз испуњеност осталих горе наведених услова, има 
одговарајуће образовање из члана 140 став 3 истог 
закона, то јест високо образовање стечено на сту-
дијама првог степена (основне академске, однос-
но струковне и специјалистичке струковне студије) 
или на студијама у трајању од три године, или више 
образовање) за наставника те врсте школе, дозволу 
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора установе и нај-
мање десет година рада на пословима образовања и 

васпитања у установи, после стеченог одговарајућег 
образовања. Рок за пријављивање на конкурс је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене или непотпуне пријаве неће бити узете у раз-
матрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
приложе: доказ о држављанству - прилаже се ориги-
нал или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству , не старији од 6 месеци, оригинал или овере-
на фотокопија извода из матичне књиге рођених, 
не старији од 6 месеци, оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; доказ о знању срп-
ског језика  на којем се изводи образовно-васпитни 
рад (достављају само кандидати који одговарајуће 
образовање нису стекли на том језику); оверен 
препис/фотокопију документа о положеном испиту 
за лиценцу, односно стручном испиту наставника, 
васпитача и стручног сарадника; потврду о радном 
искуству у установи на пословима образовања и вас-
питања након стеченог одговарајућег образовања, 
оригинал или оверена фотокопија уверења о здрав-
ственом стању(лекарско уверење) са утврђеним пси-
хичким,физичким и здравственим способностима за 
рад са децом и ученицима, не старији од 6 месеци, 
доказ о неосуђиваности и о непостојању дискрими-
наторног понашање, прилаже се: 1) оригнал или ове-
рена фотокопија уверења-извода из казнене евиден-
ције Министарства унутрашњих послова, надлежне 
полицијске управе, да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање 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 слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за које 
није у складу са законом утврђено дискриминаторско 
понашање; не старији од 6 месеци, 2) оригинал или 
оверена фотокопија уверење привредног суда да 
кандадат није правноснажно осуђиван за привред-
ни преступ у вршењу раније дужности, не старији 
од 6 месеци, 3) оригинал или оверена фотокопија 
уверење надлежног суда да против  кандидата  није 
покренут кривични поступак доношењем наредбе о 
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој 
није претходила истрага или доношењем решења 
о одређивању притвора пре подношења оптужног 
предлпга за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање 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 слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом; 
не старији од 6 месеци, доказ о резултатима струч-
но-педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања - фотокопија извештаја (само кандидати 
који су претходно обављали дужност директора уста-
нове); доказ о резултату стручно педагошког надзо-
ра у раду кандидата (оверена фотокопија извештаја  
просветног саветника), оверен препис/фотокопију 
лиценце за директора установе (ако је кандидат 
поседује); преглед кретања у служби са биографским 
подацима (необавезно); доказе о својим стручним и 
организационим способностима (необавезно); оквир-
ни план рада за време трајања мандата. Кандидат 
попуњава пријавни формулар ( образац на званич-
ној интернет презентацији Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Одштампани пријавни 
формулар заједно са доказима о испуњавању услова 
тражених конкурсом слати у затвореној коверти са 
назнаком „Пријава на конкурс за директора“ на горе-
наведену адресу или донети лично, радним даном од 
08.00 до 13.00 часова. Ближе информације о конкур-
су могу се добити код секретара школе и преко теле-
фона 037/3552-151.

ОШ “ЖАБАРЕ”
37233 Жабаре, Врбница

тел. 037/388-2218

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

запосленог који обавља функцију 
директора школе

УСЛОВИ: у радни однос на радном месту наставник 
разредне наставе, може бити примљен кандидат 
који испуњава следеће услове: поседовање одго-
варајућег високог образовања, у смислу члана 140 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања,за наставника васпитача и стручног сарадника 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије или основне сту-
дије у трајању од најамање четири године,по про-
писима који су уређивали високо образовање до 
10.09.2005.године) и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи; поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и учени-
цима; извршена психолошка процена способности за 
рад са децом и ученицима(прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду); поседовање држављанства 
Републике Србије; знање српског језика и језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад(осим канди-
дата који су одговарајуће образовање стекли на тим 
језицима); неосуђиваност правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, нити 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију; непостојање 
дискриминаторног понашања на страни кандидата, 
утврђеног у складу са законом. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи: пријавни формулар за 
пријем у радни однос (доступан на званичној страни-
ци Министарства просвете,науке и технолошког раз-
воја); кратка биографија; диплому о стеченом обра-
зовању( оверена фотокопија); доказ о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија); извод из мати-
чне књиге рођених(оригинал или оверена фотоко-
пија); доказ о знању српског језика и језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на тим јези-
цима); доказ о неосуђиваности и о непостојању дис-
криминаторног понашања. Пре доношења одлуке о 
избору,кандидати који уђу у ужи избор биће упућени 
на психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши Национална служба за запо-
шљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве доставити лич-
но или послати на наведену адресу са ознаком:”За 
конкурс”.Све информације о конкурсу могу се добити 
код секретара Школе на телефон 037/3882218 и мејл 
школе: zabare.os@gmail.com.

ЛЕСКОВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“

16201 Манојловце, Маршала Тита 98
тел. 016/785-234

Наставник енглеског језика
са 88,89% радног времена, на одређено 

време до повратка запосленог са 
неплаћеног одсуства, а најдуже до краја 

школске 2019/2020. године

Наставник српског језика
на одређено време до повратка 

запосленог са неплаћеног одсуства, а 
најдуже до краја школске 2019/2020. 

године

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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Наука и образовање

Наставник математике
са 50% радног времена, на одређено 

време до повратка запосленог са 
функције помоћника диреткора, а 

најдуже до краја школске 2019/2020. 
године

УСЛОВИ: Општи услови: утврђени су чл. 139 и 140 
ЗОСОВ („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18). Посебни 
услови: врста и степен стручне спреме за одређено 
радно место за које је расписан конкурс прописани су 
Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника 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: Пријавни формулар за учешће на конкур-
су кандидат преузима са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, попуњава га и заједно са доказима о 
испуњавању услова конкурса подноси на адресу 
школе, са назнаком „За конкурс“, у року од 8 дана 
од дана објављивања овог конкурса. Уз пријав-
ни формулар кандидат подноси следеће доказе о 
испуњавању услова конкурса: оверену фотокопију 
дипломе о стручној спреми; оверену фотокопију 
/ оригинал извода из матичне књиге рођених (са 
холограмом); оверену фотокопију / оригинал уве-
рења о држављанству (не старије од шест месеци); 
уверење да лице није осуђивано за дела прописана 
чланом 139 став 1) тачка 3) ЗОСОВ (издаје надлежни 
МУП РС); доказ о познавању српског језика подно-
си кандидат који образовање није стекао на српском 
језику; лекарско уверење (не старије од 6 месеци) 
подноси кандидат пре закључења уговора о раду. 
Напомена: оверена фотокопија јесте фотокопија 
оригиналног документа која се оверава код јавног 
бележника. Неоверене фотокопије докумената сма-
траће се непотпуном документацијом и по истој се 
неће поступати. Благовременом пријавом сматраће 
се она пријава која је предата у року утврђеном кон-
курсом. Потпуном пријавом сматраће се пријава која 
у прилогу садржи документа којим кандидат доказује 
да испуњава услове означене у конкурсу. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Кан-
дидати ће бити писмено обавештени о одлуци кон-
курсне комисије у законом предвиђеном року. Ближа 
обавештење у вези са расписаним конкурсом се могу 
добити лично у секретаријату школе или на телефон: 
016/785-234, сваког радног дана од 8 до 12 часова.

ЛОЗНИЦА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ЦРВЕНКАПА“

15318 Мали Зворник, Дринска 7

Васпитач
на одређено време ради замене, до 

повратка запослене са боловања

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије, мастер струковне 
студије) и специјалистичке струковне студије, по 
прописима који су уређивали високо образовање у 
периоду од 10 септембра 2005. године до 7. октобра 
2017. године; на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не, на студијама првог степена (основне струковне 
студије, основне академске студије или специјалис-
тичке струковне студије), студијама у трајању од три 
године или више образовање - васпитач, у складу са 
Законом, да кандидат испуњава услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања. 
Кандидат је дужан да уз попуњен пријавни форму-
лар, који се налази на сајту Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, достави: диплому о 
стеченом одговарајућем образовању; доказ о неос-
уђиваности - податке из казнене евиденције издате 
од стране МУП-а (не старије од 6 месеци); уверење 
о држављанству РС (не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених (нови образац); доказ о 

знању српског језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад (осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на том језику). Документа 
се достављају у оригиналу или овереној фотокопији, 
осим извода из матичне књиге рођених, чија копија 
не мора бити оверена. Изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду дужан је да достави лекарско 
уверење. Пријаве са документацијом доставити 
лично или поштом на адресу установе, у року од 8 
дана од дана објављивања огласа. Ближе информа-
ције о огласу могу се добити код секретара установе, 
телефон: 015/471-092. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање.

НИШ

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

Ниш, Ћирила и Методија 2

За избор у звање и заснивање радног односа настав-
ника и сарадника

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

уметности и Основи социјалне 
психологије)

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

област Англистика (Енглески језик 1 
и Енглески језик 2)

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

област Англистика (Енглески језик 3 
и Енглески језик 4)

4) Наставник у звање доцент 
или ванредни професор за 

ужу научну област Русистичка 
лингвистика (Лингвокултурологија и 

Морфологија глаголских речи)

5) Наставник у звање доцент за 
ужу научну област Српски језик 

(Синтакса 1 и Синтакса 2)

6) Сарадник у звање асистент за 
ужу научну област Педагогија 

(Предшколска педагогија и Школска 
педагогија)

7) Сарадник у звање асистент за 
ужу научну област Психологија 

(Психологија наставе и Психологија 
у образовању)

8) Сарадник у звање асистент за 
ужу научну област Психологија 

(Психологија породице и Породица и 
породични односи)

на одређено време ради замене 
привремено одсутног запосленог, 

до његовог повратка

9) Сарадник у звање асистент за 
ужу научну област Психологија 

(Психометрија и Мултиваријантна 
статистика)

на одређено време ради замене 
привремено одсутног запосленог, 

до његовог повратка

10) Сарадник у звање асистент за 
ужу научну област Психологија 
(Клиничка психодијагностика и 

Психодијагностика деце)

на одређено време ради замене 
привремено одсутног запосленог, 

до његовог повратка

11) Сарадник у звање асистент за 
ужу научну област Психологија 

(Сензорни процеси и Мотивација и 
емоције)

12) Сарадник у звање асистент за 
ужу научну област Психологија 

(Општа психопатологија и 
Психологија маркетинга)

УСЛОВИ: Услови за стицање звања и заснивање 
радног односа наставника и сарадника прописани 
су Законом о високом образовању, Правилником о 
поступку стицања звања и заснивања радног одно-
са наставника Универзитета у Нишу, Статутом Фило-
зофског факултета у Нишу и Правилником о избору 
у звања сарадника Филозофског факултета у Нишу.

ОСТАЛО: Конкурс је отворен 15 дана од дана објављи-
вања за избор наставникa. Конкурс је отворен 8 дана 
од дана објављивања за избор сарадника. Кандида-
ти за избор наставника подносе пријаву на конкурс 
у штампаном облику и електронском облику (Word 
верзија, е-mail адреса: pravna@filfak.ni.ac.rs). Обра-
зац за пријаву преузима се са веб-портала Факулте-
та http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-
obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне 
послове Факултета. Уз пријаву кандидати подносе 
и следећа документа: биографију, библиографију, 
радове, оверене фотокопије диплома о завршеним 
нивоима студија, оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом научном степену доктора наука или уверење 
о докторирању (оригинал или оверена фотокопија), 
потврду о најмање три године педагошког искуства 
у високошколској установи, уверење надлежне поли-
цијске управе да против њих није изречена правнос-
нажна пресуда за кривична дела из члана 72 став 4 
Закона о високом образовању и попуњен, одштампан 
и потписан образац о испуњавању услова за избор у 
звање наставник, који се налази на веб-порталу Уни-
верзитета у Нишу: www.npao.ni.ac.rs. За попуњавање 
обрасца неопходно је да кандидат има кориснички 
налог на www.npao.ni.ac.rs. Уколико кандидат нема 
кориснички налог, потребно је да се јави Служби 
за опште и правне послове Филозофског факултета 
у Нишу (pravna@filfak.ni.ac.rs). Кандидати за избор 
сарадника подносе пријаву на конкурс у штампаном 
облику и електронском облику (Word верзија, е-mail 
адреса: pravna@filfak.ni.ac.rs). Образац за пријаву 
преузима се са веб-портала Факултета http://www.
filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-
u-zvanja или у Служби за опште и правне послове 
Факултета. Уз пријаву се подносе и следећа доку-
мента: биографија, библиографија, радови, овере-
не фотокопије диплома о завршеним нивоима сту-
дија, оверена фотокопија дипломе о одговарајућем 
магистеријуму заједно са потврдом о прихваћеној 
теми докторске дисертације или уверење о уписаним 
докторским академским студијама, уверење надлеж-
не полицијске управе да против њих није изречена 
правноснажна пресуда за кривична дела из члана 
72 став 4 Закона о високом образовању. Конкурсни 
материјал може се доставити и у електронској фор-
ми (CD, DVD). Неблаговремено приспеле пријаве и 
пријаве без комплетне документације неће бити раз-
матране.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА
18000 Ниш, Мајаковског 2

тел. 018/237-976

Наставник биологије
 (за предмет Екологија)

са 65% радног времена

УСЛОВИ: према Правилнику о врсти и степену обра-
зовања наставника из општеобразовних предмета, 
стручних сарадника и васпитача у стручним школама, 
наставу и друге облике образовно-васпитног рада из 
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предмета Биологија може да изводи: професор био-
логије; дипломирани молекуларни биолог и физио-
лог; дипломирани биолог; професор биологије-хе-
мије; дипломирани професор биологије и хемије; 
дипломирани биолог за екологију и заштиту животне 
средине; дипломирани биолог, смер заштита живот-
не средине; дипломирани биолог заштите животне 
средине; дипломирани биолог - еколог; дипломира-
ни професор биологије; дипломирани професор био-
логије-мастер; дипломирани биолог-мастер; дипло-
мирани молекуларни биолог-мастер; дипломирани 
професор биологије-хемије-мастер; мастер биолог; 
мастер професор биологије. Кандидати треба да 
испуњавају услове прописане чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Служ-
бени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 и др. Зако-
ни и 10/2019): да имају одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140 и 142 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и у складу са Правил-
ником о врсти и степену образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарадника и 
васпитача у стручним школама; да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да нису осуђивани правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да имају држављанство Републике Србије; да 
знају српски језик (уколико је образовање завршено 
на страном језику). Кандидати за конкурс подносе 
пријаву у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса на пријавном формулару који се преузима са 
званичне интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, уз коју се доставља 
потребна документација, односно докази о испуње-
ности услова за избор кандидата и то: доказ о сте-
ченом одговарајућем образовању (оверена фотоко-
пија дипломе); доказ да кандидат није осуђиван за 
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона 
(уверење полицијске управе са изводом из казнене 
евиденције издатог од стране МУП-а РС, не старије 
од шест месеци); уверење суда да лице није под 
истрагом (не старије од 6 месеци); доказ да кандидат 
има држављанство Републике Србије (уверење не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рође-
них; доказ о познавању српског језика, као језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад-доставља 
само кандидат који није стекао диплому на српском 
језику (потврда, уверење или други документ којим 
се доказује да је испит из српског језика положен по 
програму одговарајуће високошколске установе); 
краћу радну биографију. Сва документа се прилажу 
у оригиналу или као оверене фотокопије. Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
(лекарско уверење) доставља само изабрани канди-
дат, пре закључења уговора о раду. Кандидати који 
уђу у ужи избор упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима који врши 
надлежна служба за послове запошљавања, приме-
ном стандардизованих поступака. Након добијених 
резултата психолошке процене, конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима и доноси решење 
о избору. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће разматрати. Пријаве на конкурс доставити лич-
но или поштом на горенаведену адресу, са назнаком: 
„За конкурсну комисију“, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“.

ОШ „СТЕФАН НЕМАЊА“
18000 Ниш, Косовке девојке бб

тел. 018/4213-009

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо 
образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, тј. високо 
образовање стечено: на студијама другог степена: 
мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије и то: студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета и сту-
дије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука, у ком слу-
чају је неопходна завршеност студија првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; да испуњава услове за 
наставника те врсте школе и подручја рада, педагога 
или психолога; да је прошао обуку и положио испит 
за директора установе (изабрани кандидат који нема 
положен испит за директора дужан је да у року до 2 
године од дана ступања на дужност положи наведе-
ни испит у складу са условима прописаним Законом 
о основама система образовања и васпитања, “Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018); да има дозволу 
за рад за наставника, васпитача и стручног сарад-
ника; да има најмање 8 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за 
кривична дела насиља у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
и давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. Уколико се на конкурс не пријави ниједан 
кандидат са одговарајућим образовањем из члана 
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања, за директора школе може бити изабра-
но и лице које, уз испуњеност осталих горенаведених 
услова, има одговарајуће образовање из члана 140 
став 3 истог закона, тј. високо образовање стечено на 
студијама првог степена (основне академске, однос-
но струковне и специјалистичке струковне студије) 
или на студијама у трајању од три године, или више 
образовање, за наставника те врсте школе, дозволу 
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора школе и најмање 
десет година рада у установи на пословима васпи-
тања и образовања, након стеченог одговарајућег 
образовања. Документа која се достављају уз пријаву 
за конкурс: оригинал или оверен препис/фотокопија 
дипломе о стеченом образовању; оригинал или ове-
рен препис/фотокопија дозволе за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника (лиценца); оригинал 
или оверен препис/фотокопију уверења о положе-
ном испиту за директора установе (пријава која не 
садржи уверење о положеном испиту за директора 
установе неће се сматрати непотпуном, а изабрани 
кандидат ће бити у обавези да у законском року поло-
жи испит за директора школе); оригинал или оверен 
препис/фотокопија уверења о држављанству Репу-
блике Србије; уверење да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (уверење о неосуђиваности 
- Основни суд и уверење о некажњавању - МУП); 

потврда о радном искуству, односно годинама рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; потврда 
одговарајуће установе да је кандидат положио испит 
из српског језика (осим кандидата који су средње, 
више или високо образовање стекли на српском 
језику, што се доказује оригиналом или овереним 
преписом/фотокопијом дипломе за наведени ниво 
образовања); лекарско уверење (може и из радног 
досијеа, а кандидат који буде изабран ће накнадно, 
пре закључења уговора доставити ново лекарско 
уверење); оригинал или оверен препис/фотокопију 
извод из матичне књиге рођених за кандидате који 
су променили презиме, односно име после издавања 
дипломе; оверену фотокопију доказа о резултати-
ма стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања; извештај просветног савет-
ника (само за кандидате који су претходно обавља-
ли дужност директора установе); преглед кретања у 
служби са биографским подацима; доказе о својим 
стручним и организационим способностима; оквирни 
план рада за време мандата. Рок за пријављивање 
кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране. Пријаве са доказима о испуњености услова 
конкурса могу се поднети лично, у затвореној ковер-
ти или препорученом поштом на горенаведену адре-
су, са назнаком: “Конкурс за директора”.

ОШ “РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”
18000 Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 49а

тел. 018/254-066

Педагошки асистент
на одређено време за школску 
2019/2020. годину, односно до 

31.08.2020. године

УСЛОВИ: да лице има најмање средње стручно обра-
зовање, савладан програм обуке за педагошког асис-
тента и познавање ромског језика; да има психичку, 
физичку и здравствену способности за рад са децом 
и ученицима; да није осуђивано правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмње три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторско пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад, односно српски језик. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају установи. 
Уз пријавни формулар кандидати су дужни да при-
ложе одговарајућу документацију којом се доказује 
испуњеност прописаних услова из члана 2 тачке 1), 
3), 4) и 5) Одлуке, у оригиналу или оверене преписе, 
односно фотокопије и то: диплому о стеченом обра-
зовању, сертификат издат од стране Министарства 
просвете и науке о завршеној уводној обуци за педа-
гошког асистента, доказ о познавању ромског јези-
ка; уверење о неосуђиваности издато од надлежног 
органа МУП-а; уверење о држављанству Републи-
ке Србије; извод из матичне књиге рођених. Рок за 
подношење пријава је осам дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији “Послови”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће разматрати. Пријаве 
слати на горенаведену адресу. 
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ОШ “МИРОСЛАВ АНТИЋ”
18000 Ниш, Књажевачка 156

Психолог
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове про-
писане чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 
88/2017): да имају одговарајуће образовање у скла-
ду са чланом 140 став 1 Закона; да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (доказ се доставља при закључењу уго-
вора о раду); да нису осуђивани правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да имају држављанство Републике Србије; 
да знају српски језик и језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад. Послове стручног сарад-
ника-психолога може да обавља лице које испуњава 
услове прописане чланом 139 и чланом 140 ст. 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закони и 
10/2019) и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи 
(“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 
13/2018), које је стекло одговарајуће високо образо-
вање и стручно звање: професор психологије; дипло-
мирани психолог-општи смер или смер школске пси-
хологије; дипломирани школски психолог-педагог; 
дипломирани школско-клинички психолог; дипломи-
рани психолог; мастер психолог; дипломирани психо-
лог-мастер. Лица која су стекла академско звање мас-
тер, односно дипломирани-мастер треба да поседују 
најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких предмета. 
Кандидати су дужни да доставе: пријавни формулар 
доступан на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја; оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању (канди-
дати који су завршили други степен, достављају и 
диплому са основних академских студија); уверење 
о неосуђиваности (оригинал или оверену фотоко-
пију); уверење о држављанству (оригинал или ове-
рену фотокопију); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију); кандидат који 
није стекао образовање на српском језику доставља 
доказ о знању српског језика на коме се изводи обра-
зовно-васпитни рад. Пријаве слати на горенаведену 
адресу или предати непосредно у сектретаријату 
школе, у коверти са назнаком: “Конкурс за пријем у 
радни однос”, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Вршиће се и претходна провера психофи-
зичких способности кандидата од стране Националне 
службе за запошљавање у Нишу. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
18226 Алексиначки Рудник, Трг рудара бб

Наставник енглеског језика
са 30% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: образовање у складу са чланом 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18) и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи (“Сл. гласник РС”, бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19); да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело за које 

је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање 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 има држављанство Републике Србије; 
да познаје језик на коме се обавља васпитно-обра-
зовни рад (доказ су у обавези да доставе само они 
кандидати који одговарајуће образовање нису стекли 
на српском језику). Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пре-
дата конкурсна документација се не враћа. Пријаву 
слати на горенаведену адресу. Уз пријаву на кон-
курс кандидати треба да приложе: пријавни форму-
лар са званичне интернет странице Министарства 
просвет, науке и технолошког развоја: http://www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-
ZA-KONKURISANjE.doc; оверену фотокопију дипло-
ме о завршеном образовању у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19) и Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник 
РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18, 11/19); доказ о образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина (доставља се у 
року од једне, а највише две године од дана пријема у 
радни однос као услов за полагање испита за лицен-
цу) и то: потврда високошколске установе о броју 
бодова или доказ о положеном испиту за лиценцу 
или доказ о положеним испитима из педагогије и 
психологије; уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности кандидат доставља пре закљу-
чења уговора о раду; уверење да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију и за које није у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених. Уколико кандидат није стекао одговарајуће 
образовање на српском језику, подноси доказ да је 
положио испит из српског језика по програму одго-
варајуће школске установе. Проверу психофизичке 
способности кандидата који испуњавају услове кон-
курса, а који су се благовремено и са потпуном доку-
ментацијом пријавили на конкурс и који уђу у ужи 
избор вршиће Национална служба за запошљавање 
у Нишу, применом стандардизованих поступака. Уве-
рење о здравственој способности доставља само иза-
брани кандидат, пре закључивања уговора о раду.  

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2020. године

УСЛОВИ: завршена средња школа; завршен програм 
обуке за педагошког асистента (уводни модул); да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање 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 има држављанство Републике Србије; 
да познаје језик на коме се обавља васпитно-обра-

зовни рад (доказ су у обавези да доставе само они 
кандидати који одговарајуће образовање нису стекли 
на српском језику). Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пре-
дата конкурсна документација се не враћа. Пријаву 
слати на горенаведену адресу. Уз пријаву на кон-
курс кандидати треба да приложе: пријавни форму-
лар са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја: http://www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-
ZA-KONKURISANjE.doc; оверену фотокопију дипломе 
о завршеном средњем образовању; доказ о завр-
шеном програму обуке за педагошког асистента; 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности кандидат доставља пре закључења уго-
вора о раду; уверење да кандидати нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених. Уколико кандидат није стекао одговарајуће 
образовање на српском језику, подноси доказ да је 
положио испит из српског језика по програму одго-
варајуће школске установе. Проверу психофизичких 
способности кандидата који испуњавају услове кон-
курса, а који су се благовремено и са потпуном доку-
ментацијом пријавили на конкурс и који уђу у ужи 
избор, вршиће Национална служба за запошљавање 
у Нишу, применом стандардизованих поступака. Уве-
рење о здравственој способности доставља само иза-
брани кандидат, пре закључивања уговора о раду.  

Андрагошки асистент
на одређено време до 31.08.2020. године

УСЛОВИ: завршена средња школа, савладан Инте-
грални програм обуке за остваривање функционал-
ног основног образовања одраслих за андрагошког 
асистента; да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 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 мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да познаје језик на коме се 
обавља васпитно-образовни рад (доказ су у обаве-
зи да доставе само они кандидати који одговарајуће 
образовање нису стекли на српском језику). Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Предата конкурсна докумен-
тација се не враћа. Пријаву слати на горенаведену 
адресу. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
приложе: пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc; 
оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем 
образовању; доказ о савладаном програму обуке за 
андрагошког асистента; уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности кандидат доставља пре 
закључења уговора о раду; уверење да нису осуђива-
ни 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, 
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за кривично дело примање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
уверење о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених. Уколи-
ко кандидат није стекао одговарајуће образовање на 
српском језику, подноси доказ да је положио испит из 
српског језика по програму одговарајуће школске уста-
нове. Проверу психофизичких способности кандидата 
који испуњавају услове конкурса, а који су се благовре-
мено и са потпуном документацијом пријавили на кон-
курс и који уђу у ужи избор вршиће Национална служба 
за запошљавање у Нишу, применом стандардизованих 
поступака. Уверење о здравственој способности дос-
тавља само изабрани кандидат, пре закључивања уго-
вора о раду.  

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
18000 Ниш, Београдска 2

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2020. године

УСЛОВИ: 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 ученици-
ма; да лице није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство Републике Србије; да лице зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад; познавање ромског језика. Кандидати су 
у обавези да попуне пријавни формулар објављен на 
званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, да га одштампају 
и доставе школи, заједно са потребном документа-
цијом - у коју спада: оригинал или оверена копија 
дипломе (у њеном недостатку - уверење) о стеченом 
образовању; оригинал или оверена копија извода из 
матичне књиге рођених (венчаних - за удате); ориги-
нал или оверена копија уверења о неосуђиваности; 
оригинал или оверена копија уверења о држављан-
ству; доказ о познавању језика на коме се изводи 
образовно васпитни рад - уколико је неопходан; 
потврда о познавању ромског језика; сертификат о 
завршеном програму обуке за педагошке асистенте; 
потписана биографија кандидата. Лекарско уверење, 
као доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима се подноси 
пре закључења уговора о раду. Рок за подношење 
пријава је осам дана од дана објављивања конкур-
са. Непотпуне и неблаговремене пријаве се одбацују. 
Пријаве са документацијом слати на горенаведену 
адресу или предати непосредно овлашћеном радни-
ку школе. 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ

18000 Ниш, Вишеградска 33
тел. 018/533-015

Наставник у звању редовног 
професора или ванредног 

професора за ужу научну област 
Електроника

на Департману за физику, на неодређено 
време, односно на одређено време од 60 

месеци

УСЛОВИ: доктор техничких наука. Кандидати уз 
пријаву треба да доставе: биографију; оверен препис 
дипломе о докторату; списак научних радова са биб-
лиографским подацима, као и саме радове (списак 
радова доставити и у електронском облику, за сваки 
рад у часопису навести одговарајући линк), за радно 
место предвиђено овим конкурсом. Рок за пријаву на 
конкурс: 15 дана. Кандидати су у обавези да прили-
ком пријаве на конкурс попуне, одштампају, потпишу 
и предају образац који се налази на веб-порталу Уни-
верзитета у Нишу (www.npao.ni.ac.rs).

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
18410 Дољевац, Вука Караџића 6

тел. 018/4151-422

Наставник информатике и 
рачунарства

са 50% радног времена, на одређено 
време до повратка одсутног запосленог, 

преко 60 дана

Наставник физике
са 50% радног времена, на одређено 

време до повратка одсутног запосленог, 
преко 60 дана

Наставник енглеског језика
са 50% радног времена, на одређено 

време до повратка одсутног запосленог, 
преко 60 дана

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

са 50% радног времена, на одређено 
време до повратка одсутног запосленог, 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове пропи-
сане чл. 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони, 10/2019): да има одговарајуће 
образовање; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способности за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом,без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије. Уз пријавни формулар кандидат 
треба да достави: диплому о одговарајућем обра-
зовању (оригинал или оверену копију), уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених. 
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима кандидат дос-
тавља по пријему у радни однос. Рок за пријаву на 
оглас је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговреме пријаве неће се узимати у разматрање.

НОВИ ПАЗАР

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

Осаоница
36314 Штитатре
тел. 020/351-393

Наставник хемије
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, до повратка 
директора са функције, са 40% норме

Наставник физике
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог пеко 60 дана, до повратка 
директора са функције, са 60% норме

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за 
пријем у ранди однос утврђене чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/2013, 35/2015, 
88/17) и то: 1) да имају одговарајуће образовање, 2) 
да имају физичку и здраствену способност за рад са 
децом и ученицима , 3) да нису осуђивани правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, 4) да имају држављанство Републике 
Србије, 5) да знају српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. Потребна доку-
мента: оригинал или оверена копија дипломе, однос-
но уверење којим се доказује одговарајуће високо 
образовање, оригинал уверење о држављанству 
не старије од 6 месеци, оригинал извод из матичне 
књиге рођених не старији од 6 месеци. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Инфор-
мације се могу добити на горе наведеној адреси и 
кандидати могу слати пријаве на исту. Рок за доставу 
пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Ближе инфор-
мације се могу добити код секретара школе на наве-
дени број телефона или на адресу школе.

НОВИ СА Д

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

21471 Равно Село, Маршала Тита 112

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава услове предвиђене чланом 122 чланом 139 
и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања: да има стечено одгова-
рајуће образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета, на студијама другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука, у ком случају је неопходна завршеност 
студија првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета или на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10.09.2015. године; да има 
дозволу за рад, односно положен стручни испит за 
наставника или стручног сарадника, да има обуку и 

Наука и образовање

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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Наука и образовање

положен испит за директора установе (изабрани кан-
дидат који нема положен испит за директора дужан 
је да га положи у року од 2 године од дана ступања 
на дужност), да има најмање 8 година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања; да има психич-
ку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да није правоснажном пресудом осуђено за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик.

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар који се 
преузима са интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја приложити: ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту или испиту за лиценцу, потврду 
о најмање 8 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања након стеченог образовања 
(потврда садржи податак о радном стажу и послови-
ма које је лице обављало, а издаје је установа у којој 
кандидат ради, а ако кандидат није у радном одно-
су потврду издаје установа у којој је кандидат сте-
као радно искуство у области образовања и васпи-
тања - оригинал), оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству (не старије од 6 месеци), 
оригинал или оверену фотокопију извода из матич-
не књиге рођених (не старије од 6 месеци), доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима (не старије 
од 6 месеци), радну биографију, оригинал или ове-
рену фотокопију уверења надлежног суда да против 
кандидата није покренут кривични поступак, донета 
наредба о спровођењу истраге, покренута оптужни-
ца или донето решење о одређивању притвора (не 
старије од 6 месеци), уверење из казнене евиденције 
надлежне полицијске управе да лице није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривична дела из члана 
139 став 1 тачка 3 Закона о система образовања и вас-
питања (не старије од 6 месеци), оригинал или ове-
рену фотокопију уверења да лице није правоснажно 
осуђено за привредни преступ у вршењу раније дуж-
ности (не старије од 6 месеци), оверен препис или 
оверену фотокопију лиценце за директора установе 
(ако је кандидат поседује), доказ о знању језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад у школи 
(уколико одговарајуће образовање није стечено на 
том језику), оквирни план рада за време мандата, 
уколико се на конкурс пријављује лице које је прет-
ходно обављало дужност директора установе дужно 
је да достави резултате стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања и доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора у раду канди-
дата - извештај просветног саветника (фотокопија 
извештаја). Својеручно потписане пријаве са потреб-
ном документацијом доставити лично на горенаведе-
ну адресу, са назнаком „Конкурс за избор директо-
ра“, у времену од 8 до 13 часова радним даном или 
путем поште у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање, као ни фотокопије доку-
мената које нису оверене од стране надлежног орга-
на (јавног бележника). Документација без доказа о 
положеном стручном испиту за директора сматраће 
се потпуном, а изабрани кандидат биће дужан да у 
законском року положи наведени испит.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛЕКСА ШАНТИЋ“

21426 Вајска, Маршала Тита 33

Наставник технике и технологије, 
техничког и информатичког 
образовања и информатике 

и рачунарства
у другом циклусу основног образовања 

и васпитања, на одређено време до 
повратка радника који је именован на 

место директора школе, за 100% радног 
времена (50% техника и технологија, 

20% техничко и информатичко 
образовање и 30% информатика и 

рачунарство)

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање пропи-
сано чланом 140 став 1 тачка 1 и 2 и чланом 139 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. Закон и 
10/2019, даље Закон), као и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника који изводе обра-
зовно-васпитни рад из изборних предмета у основ-
ној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” број 
11/2012, 15/2013, 10/2016, 2/2017 и 11/2017) и то: 
да кандидат има одговарајуће високо образовање: 
1) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије) и то: (1) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 2) 
високо образовање на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су 
утврђивали високо образовање до 10.09.2005. годи-
не; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство 
републике Србије и зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар, са кратком 
биографијом, приложити: оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем високом образовању; 
уверење о држављанству Републике Србије (оргинал 
или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена фотокопија), доказ 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 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (не старије од шест месе-
ци); доказ о знању српског језика и језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад у школи (доказ 
доставља кандидат само уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на том језику); доказ да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење дос-
тавља изабрани кандидат, пре закључења уговора о 
раду). Напомена: у складу са чл. 154 и 155 кандидати 

попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају 
установи. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као 
и фотокопије докумената која нису оверене од стране 
надлежног органа, неће се разматрати. Пријаве тре-
ба доставити лично или на горенаведену адресу, у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови”, са назнаком „За конкурс”. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секрета-
ра школе на телефон: 021/775-873.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СОЊА МАРИНКОВИЋ“
21000 Нови Сад, Пушкинова 28 

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабра-
но лице који испуњава следеће услове прописане чл. 
122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гл. РС” број 88/2017, 
27/2018 - др. закон и 10/2019) и то: 1. одговарајуће 
високо образовање за наставника у основној школи, 
односно педагога или психолога стечено: на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) 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, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких 
наука; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да 
је прошло обуку и положило испит за директора уста-
нове (изабрани кандидат који нема положен испит за 
директора дужан је да у року од две године од дана 
ступања на дужност положи наведени испит у скла-
ду са условима прописаним Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања, „Сл.гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон и 10/2019); 3. има дозво-
лу за рад - лиценцу, односно положен стручни испит 
за наставника, педагога или психолога, и то за рад 
у школи; 4. да има најмање 8 година радног стажа 
у установи на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања; 5. да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима. 6. да није осуђивано правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 
месеца као и за кривична дела насиља у породици, 
одузимање, запуштање, злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за примање и давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја, против 
човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, као и да против канди-
дата није покренута истрага нити подигнута оптуж-
ница; 7. да није осуђивано правноснажном пресудом 
за привредни преступ у вршењу раније дужности; 
8. да има држављанство Републике Србије; 9. да 
зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс 
приложе следеће доказе: 1. оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; 2. доказ 
о поседовању дозволе за рад - оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном испиту 
или испиту за лиценцу, 3. оригинал или оверену фото-
копију уверења о положеном испиту за директора 
установе (пријава која не садржи уверење о положе-
ном испиту за директора установе неће се сматрати 
непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези 
да у законском року положи испит за директора шко-
ле); 4. оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 
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месеци); 5. оригинал или оверену фотокопију уверења 
надлежног суда да против њега није покренут кривич-
ни поступак, донета наредба о спровођењу истраге, 
покренута оптужница или донето решење о одређи-
вању притвора (не старије од 6 месеци); 6. оригинал 
или оверена фотокопија уверења привредног суда да 
није осуђиван правноснажном пресудом за привредни 
преступ у вршењу раније дужности (не старије од 6 
месеци); 7. потврда о радном искуству - најмање 8 годи-
на у области образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања; 8. оригинал или оверена 
фотокопија уверења да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита и давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја, против човечно-
сти и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу за законом, утврђено дискри-
минаторно понашање, што онемогућава рад у обра-
зовању (не старије од 6 месеци); 9. доказ да зна срп-
ски језик (уколико је кандидат стекао одговарајуће 
високо образовање из члана 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања на српском језику, 
сматра се да је достављањем доказа о образовању 
доставио и доказ да зна српски језик; кандидат који 
образовање није стекао на српском језику, доставља 
потврду одговарајуће високошколске установе да је 
положио испит из српског језика, у оригиналу или ове-
рену фотокопију; 10. потврду о годинама рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања, од најмање 8 
година (потврда мора да садржи: назив послодавца, 
делатност којом се бави, радно место на којој је канди-
дат био распоређен и време трајања рада из области 
образовања и васпитања, у оригиналу или овереној 
фотокопији); 11. доказ о испуњености услова да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење, не старије 
од 6 месеци) - прибавља се пре закључења уговора о 
уређивању међусобних права, обавеза и одговорнос-
ти; 12. доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
у раду кандидата (извештај просветног саветника), ако 
га поседује (оверена копија), у супротном је потреб-
но доставити потврду надлежне школске управе да 
није вршен стручно-педагошки надзор кандидата; 13. 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора школе 
и оцену спољашњег вредновања за кандидата који је 
претходно обављао дужност директора школе (овере-
на копија), у супротном је потребно доставити потврду 
надлежне школске управе да у периоду његовог ман-
дата није вршен стручно-педагошки надзор школе; 14. 
извод из матичне књиге рођених (на новом обрасцу 
- оригинал или оверену фотокопију); 15. фотокопију 
личне карте кандидата. Докази о испуњености услова 
из тачака 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 и 15 под-
носе се уз пријаву на конкурс, а из тачке 11 пре закљу-
чења уговора о уређивању међусобних права, обавеза 
и одговорнисти. Кандидат попуњава пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и доставља га 
одштампаног уз осталу документацију. Уз пријаву на 
конкурс кандидат доставља и биографију са контакт 
телефоном и адресом електронске поште, са кратким 
прегледом кретања у служби, стручног усавршавања 
и предлогом програма рада директора за наредни 
мандатни период. Кандидат је дужан да комплетну 
конкурсну документацију достави у затвореној ковер-
ти на горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за 
избор директора школе на мандатни период од 4 годи-
не“. Пријаве се могу доставити поштом или лично у 
секретаријат школе. Рок за предају пријава је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање, као ни 
фотокопије докумената које нису оверене од стране 
надлежних органа (суда, органа општинске, градске 
управе, јавног бележника). Све информације могу се 
добити на телефон: 021/6364-787, сваког радног дана 
од 08.00 до 14.00 часова.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“
21000 Нови Сад, Павла Симића 9

1) Васпитач
9 извршилаца

УСЛОВИ: стечено одговарајуће више образовање, 
односно одговарајуће високо образовање из области 
педагошких наука на студијама првог степена 
(основне струковне студије, основне академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије), студији-
ма у трајању од три године или више образовање.

2) Спремачица
УСЛОВИ: завршена основна школа, положен курс 
хигијенског минимума, важећи санитарни преглед.

3. Медицинска сестра - васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: стечено средње образовање у трајању од 
четири године, медицинска сестра - васпитач, оспо-
собљена за рад са децом узраста од шест месеци до 
три године и лице које има одговарајуће више обра-
зовање, односно одговарајуће високо образовање на 
студијама првог степена (основне струковне студије) 
на којима је оспособљено за рад са децом јасленог 
узраста - васпитач.

ОСТАЛО: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа предвиђених чл. 24 Закона о раду, кан-
дидати треба да испуњавају и услове прописане 
чл. 139 став 1 тачке 1, 2, 3, 4, 5 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019) и чл. 39 Зако-
на о предшколском васпитању и образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 18/10, 101/17, 113/17 - др. закон, 
95/18 - др. закон и 10/19). Уз пријаву доставити: 
попуњен пријавни формулар који се налази на зва-
ничној интернет страници Министарства, доказ о 
одговарајућем образовању, уверење о држављан-
ству и уверење о неосуђиваности за дела из чла-
на 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања, које издаје надлежна 
служба МУП-а; оверен препис / фотокопију дипломе 
о стеченом образовању. Приложена документација 
не може бити старија од 6 месеци. Изабрани канди-
дат пре заснивања радног односа дужан је да дос-
тави лекарско уверење да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и сани-
тарну књижицу. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Писане пријаве могу се 
доставити путем поште или донети лично на горе-
наведену адресу, са назнаком „За конкурс _______ 
(обавезно назначити радно место за које се конку-
рише)“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Све информације могу се добити на 
тел. 021/451-078 (сарадник за правне послове).

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ИСИДОР БАЈИЋ“

21000 Нови Сад, Његошева 9

Наставник солфеђа и теорије музике
на одређено време, до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: висока стручна спрема, VII степен струч-
не спреме; дипл. музичар, усмерење музички педа-
гог; дипл. музички педагог; дипл. музичар - педагог; 
професор солфеђа и музичке културе; професор 
солфеђа; мастер теоретичар уметности, професио-
нални статус - музички педагог; професор музике; 
професор музичког васпитања; дипл. музичар, усме-
рење музички педагог, композитор, музиколог или 
етномузиколог; професор музичке културе; дипло-
мирани композитор; дипломирани диригент; дипло-
мирани музиколог; дипл. етномузиколог; академски 
музичар композитор; мастер теоретичар уметности, 
професионални статус - музички педагог, музички 

теоретичар или етномузиколог; мастер композитор; 
мастер музички уметник, професионални статус - 
диригент; дипл. музичар - професор солфеђа.

Наставник солфеђа
на одређено време, до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: висока стручна спрема; VII степен струч-
не спреме; дипл. музичар, усмерење музички педа-
гог; дипл. музички педагог; дипл. музичар - педагог; 
професор солфеђа и музичке културе; професор 
солфеђа; мастер теоретичар уметности, професио-
нални статус - музички педагог; професор музике; 
професор музичког васпитања; дипл музичар - про-
фесор солфеђа.

Наставник енглеског језика
са 30% радног времена, односно 12 

часова недељно, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског 
одсуства и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: висока стручна спрема; VII степен стру-
чне спреме; професор, односно дипл. филолог за 
енглески језик и књижевност; мастер филолог (сту-
дијски програм Англистика; студијски програм или 
главни предмет, односно профил Енглески језик и 
књижевност); мастер професор језика и књижев-
ности (студијски програм или главни предмет, однос-
но профил енглески језик и књижевност).

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да поред општих 
услова за заснивање радног односа предвиђених 
чл. 24 до 29 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 
24/05, 69/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17), испуња-
вају и посебне услове утврђене Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним 
и уметничким школама у подручју рада Култура, 
уметност и јавно информисање („Сл. гласник - Про-
светни гласник РС“, бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017, 
9/2019), као и посебне услове утврђене чл. 139, 
став 1 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр.88/17, 10/19), то 
јест да: 1. имају одговарајуће образовање, у скла-
ду са чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
88/17, 10/19); 2. психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4. имају држављанство Републи-
ке Србије; 5. знају српски језик и језик на којем 
остварују образовно-васпитни рад (српски језик). 
Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс 
приложе следећа документа: оверену фотокопију 
дипломе о одговарајућем образовању; уверење о 
неосуђиваности у складу са тачком 3 текста кон-
курса (оригинал, да није старије од 6 месеци); уве-
рење о држављанству РС (оригинал или оверену 
фотокопију); доказ о знању језика на ком се изво-
ди образовно-васпитни рад (српски језик), осим 
уколико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику, у ком случају је у обавези да доста-
ви доказ да је положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе; 
кратку биографију. Доказ о испуњености услова из 
тачке 2 конкурса прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
се неће узимати у обзир. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС, а потребну документацију, заједно са 

Наука и образовање
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одштампаним пријавним формуларом достављају 
школи на горенаведену адресу или лично у секре-
таријату школе, у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”.

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

21000 Нови Сад, Владимира Перића Валтера 4

Предавач за ужу област 
рачуноводство

на одређено време од 5 година, са 20% 
радног времена (реизбор)

УСЛОВИ: магистар наука, односно најмање специјали-
ста академских студија - економске науке; објављени 
научни, односно стручни радови у научним часопи-
сима и зборницима, са рецензијама, најмање пет, из 
уже области за коју се кандидат бира; способност за 
наставни рад; држављанство Републике Србије. Напо-
мена: лице које је правоснажном пресудом осуђено за 
кривично дело против полне слободе, фалсификовања 
јавне исправе коју издаје високошколска установа или 
примања мита у обављању послова у високошколској 
установи, не може стећи звање наставника. Уз пријаву 
на конкурс кандидати подносе: оверене фотокопије 
диплома о завршеним основним и последипломским 
студијама; биографију; списак научних и стручних 
радова, као и саме радове; доказ о држављанству. 
Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Пријаве се могу поднети лично, рад-
ним даном, на адресу школе, или путем поште. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Комисија ће у року од 60 дана од дана истека рока за 
пријаву на конкурс, сачинити извештај о пријављеним 
кандидатима и ставити га на увид јавности на пери-
од од 8 дана, о чему ће кандидати бити обавештени 
путем огласне табле и сајта школе.

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

1. Нставник за избор у звање 
редовног професора за ужу научну 

област Неурологија
радно време краће од пуног

 (15 сати на Факултету)

2. Наставник за избор у звање 
редовног професора за ужу научну 

област Радиологија
радно време краће од пуног

 (15 сати на Факултету)

3. Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу 
научну област Хирургија са 

анестезиологијом (Кардиохирургија)
на одређено време 5 година, радно 

време краће од пуног 
(15 сати на Факултету)

4. Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу 

научну област Микробиологија са 
паразитологијом и имунологијом
на одређено време 5 година, радно 

време краће од пуног 
(15 сати на Факултету)

5. Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу 
научну област Хирургија са 

анестезиологијом (Анестезија са 
периоперативном медицином)

на одређено време 5 година, радно 
време краће од пуног 

(15 сати на Факултету)

6. Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 

област Патолошка физиологија
на одређено време 5 година, радно 

време краће од пуног
 (15 сати на Факултету)

7. Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 

област Педијатрија
на одређено време 5 година, радно 

време краће од пуног 
(15 сати на Факултету)

8. Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу 
научну област Стоматологија 
(Пародонтологија и орална 

медицина)
на одређено време 5 година, радно 

време краће од пуног 
(39 сати на Факултету)

9. Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу 
научну област Стоматологија 
(Пародонтологија и орална 

медицина)
на одређено време 5 година, пуно радно 

време (40 сати на Факултету)

10. Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 

област Здравствена нега
на одређено време 5 година, пуно радно 

време (40 сати на Факултету)

11. Наставник за избор у 
звање доцента или ванредног 

професора за ужу научну област 
Дерматовенерологија

на одређено време 5 година, радно 
време краће од пуног

 (15 сати на Факултету)

12. Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 

Дерматовенерологија
на одређено време 5 година, радно 

време краће од пуног 
(15 сати на Факултету)

13. Наставник за избор у звање 
доцента за ужу науну област 
Гинекологија и акушерство

на одређено време 5 година, радно 
време краће од пуног 

(15 сати на Факултету)

14. Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 

Хирургија са анестезиологијом 
(Дечја хирургија)

на одређено време 5 година, радно 
време краће од пуног 

(15 сати на Факултету)

15. Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 

Фармацеутска хемија
на одређено време 5 година, пуно радно 

време (40 сати на Факултету)

16. Наставник за избор у звање 
доцента за ужу науну област 

Фармакогнозија са фитотерапијом
на одређено време 5 година, пуно радно 

време (40 сати на Факултету)

17. Сарадник за избор у звање 
асистента са докторатом за 

ужу научну област Патолошка 
физиологија

на одређено време 3 године, радно 
време краће од пуног 

(15 сати на Факултету)

18. Сарадник за избор у звање 
асистента са докторатом за ужу 

научну област Неурологија
на одређено време 3 године, радно 

време краће од пуног
 (15 сати на Факултету)

19. Сарадник за избор у звање 
асистента са докторатом за ужу 

научну област Педијатрија
на одређено време 3 године, радно 

време краће од пуног 
(15 сати на Факултету)

20. Сарадник за избор у звање 
асистента са докторатом за ужу 
научну област Здравствена нега
на одређено време 3 године, радно 

време краће од пуног 
(15 сати на Факултету)

2 извршиоца

21. Сарадник за избор у звање 
асистента за ужу научну област 

Микробиологија са паразитологијом 
и имунологијом

на одређено време 3 године, радно 
време краће од пуног 

(15 сати на Факултету)

22. Сарадник у настави за ужу 
научну област Специјална едукација 

и рехабилитација
на одређено време 1 година, радно 

време краће од пуног 
(15 сати на Факултету)

4 извршиоца

УСЛОВИ 1-2: VIII степен стручне спреме, науч-
ни назив доктора наука из области за коју се бира 
и остали услови за редовног професора утврђени 
чланом 74 Закона о високом образовању, Статутом 
Универзитета у Новом Саду, Правилником о ближим 
условима за избор у звање наставника Универзите-
та у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета 
у Новом Саду и чланом 23 Правилника о изборима у 
звања наставника, сарадника и истраживача Меди-
цинског факултета у Новом Саду.

УСЛОВИ 3-10: VIII степен стручне спреме, науч-
ни назив доктора наука из области за коју се бира 
и остали услови за ванредног професора утврђени 
чланом 74 Закона о високом образовању, Статутом 
Универзитета у Новом Саду, Правилником о ближим 
условима за избор у звање наставника Универзите-
та у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета 
у Новом Саду и чланом 22 Правилника о изборима у 
звања наставника, сарадника и истраживача Меди-
цинског факултета у Новом Саду.

УСЛОВ 11: VIII степен стручне спреме, научни 
назив доктора наука из области за коју се бира и 
остали услови за доцента или ванредног професора 
утврђени чланом 74 Закона о високом образовању, 
Статутом Универзитета у Новом Саду, Правилником 
о ближим условима за избор у звање наставника 
Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског 
факултета у Новом Саду и чланом 21 или 22 Правил-
ника о изборима у звања наставника, сарадника и 
истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.

УСЛОВИ 12-16: VIII степен стручне спреме, науч-
ни назив доктора наука из области за коју се бира 
и остали услови за доцента утврђени чланом 74 
Закона о високом образовању, Статутом Универзите-
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та у Новом Саду, Правилником о ближим условима 
за избор у звање наставника Универзитета у Новом 
Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду 
и чланом 21 Правилника о изборима у звања настав-
ника, сарадника и истраживача Медицинског факул-
тета у Новом Саду.

УСЛОВИ 17-20: VIII степен стручне спреме, научни 
назив доктора наука из уже научне области из које 
се бира, а који је све претходне нивое студија завр-
шио са укупном просечном оценом најмање 8. Оста-
ли услови утврђени су чланом 85 Закона о високом 
образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, 
Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и 
чланом 34 Правилника о изборима у звања наставни-
ка, сарадника и истраживача Медицинског факултета 
у Новом Саду.

УСЛОВ 21: студент докторских студија, са заврше-
ним интегрисаним академским студијама медицине, 
који је претходне нивое студија завршио просеч-
ном оценом најмање 8. Остали услови утврђени су 
чланом 84 Закона о високом образовању, Статутом 
Медицинског факултета у Новом Саду и чланом 33 
Правилника о изборима у звања наставника, сарад-
ника и истраживача Медицинског факултета у Новом 
Саду.

УСЛОВ 22: студент мастер академских студија спе-
цијалне едукације и рехабилитације, који је основне 
академске студије специјалне едукације и рехабили-
тације завршио са укупном просечном оценом нај-
мање 8. Остали услови утврђени су чланом 83 Закона 
о високом обраовању, Статутом Медицинског факул-
тета у Новом Саду и чланом 31 Правилника о избо-
рима у звања наставника, сарадника и истраживача 
Медицинског факултета у Новом Саду.

ПОСЕБАН УСЛОВ: Кандидати који конкуришу за 
клиничке предмете подносе доказ да су у радном 
односу у установи која је наставна база Факулте-
та. За кандидате који се први пут бирају у звање 
доцента способност за наставни рад оцениће се на 
основу приступног предавања из области за коју се 
бира (сходно члану 20 и 22 Правилника о избори-
ма у звања наставника, сарадника и истраживача). 
Приступно предавање ће се организовати у складу 
са Правилником Медицинског факултета о начињу 
извођења и валоризацији приступног предавања. 
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи 
краћу биографију, фотокопију личне карте, доказе 
о испуњености услова из конкурса - оверене копије 
диплома, за клиничке предмете односно за радна 
места означена у посебним условима овог конкурса, 
доказ о радном односу у здравственој установи која 
је наставна база Медицинског факултета Нови Сад, 
списак радова и публикација (у два примерка), ори-
гинал или фотокопије радова и публикација, дока-
зе о њиховом објављивању, доказ о педагошком 
искуству и позитивно оцењеној педагошкој актив-
ности. Кандидати који су конкурисали на радно 
место и у звање доцента и који се први пут бирају у 
то звање биће накнадно обавештени о теми, датуму, 
времену и месту одржавања приступног предавања, 
а у складу са Правилником Медицинског факулте-
та о начину извођења и валоризацији приступног 
предавања (објављен на сајту Медицинског факул-
тета). Доказ о некажњавању прибавиће Медицин-
ски факултет Нови Сад службеним путем, осим за 
кандидате који нису рођени у Републици Србији. 
Пријаве са документацијом подносе се Писарници 
Медицинског факултета Нови Сад, Хајдук Вељкова 
3, Нови Сад, са назнаком „За конкурс“. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

ПАНЧЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОРА РАДИЋ”

26222 Баваниште, Вукице Митровић 1
тел. 013/751-511

e mail: osboraradic@gmail.com

Педагошки асистент
на одређено време до 12 месеци, 

односно до краја школске 2019/2020. 
године, а најдуже до 31.08.2020. године

УСЛОВИ: Кандидати треба: 1. да имају III или IV 
степен стручне спреме; 2. завршену уводну обуку 
према Правилнику о програму обуке за педагошког 
асистента; 3. да знају ромски језик; 4. да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, 5. да нису осуђивани правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
приложи: краћу биографију са адресом и контакт 
телефоном; оверену фотокопију дипломе или други 
документ о стеченој стручној спреми и језику на којем 
се школовао; уверење о држављанству Републике 
Србије; извод из матичне књиге рођених - оверену 
фотокопију и попуњен формулар који се преузима са 
сајта Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; доказ о неосуђиваности. Лекарско уверење 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима кандидат подноси пре 
закључења уговора о раду. Конкурс спроводи Кон-
кусна комисија коју именује директор школе. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Пријаве са потребном документацијом сла-
ти на горенаведену адресу, са назнаком „За конкур-
сну комисију”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
се неће узети у разматрање. Додатне информације о 
конкурсу могу се добити код директора и секретара 
школе, на телефон: 013/751-511.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

26000 Панчево, Владимира Жестића 21

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: за директора може да буде изабрано лице 
које испуњава услове прописане чланом 122 став 5, 
чланом 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - други закони и 10/2019) и то: 1. 
да има одговарајуће високо образовање за настав-
ника основне школе, односно педагога или психоло-
га, стечено: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета; 
(2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука - у 
ком случају је неопходна завршеност првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; 2. да није осуђивано 

правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, да није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање 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 слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да против кандидата није покренут кри-
вични поступак и да није покренута истрага; да лице 
није осуђивано правоснажном пресудом за прив-
редни преступ у вршењу раније дужности; 3. да има 
држављанство Републике Србије; 4. да зна српски 
језик, као језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад; 5. да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 6. да 
има најмање осам година радног стажа у установи на 
пословима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања; 7. да има дозволу за рад 
за наставника, педагога или психолога (лиценца или 
стручни испит); 8. да има положен испит за дирек-
тора школе (изабрани кандидат је дужан да положи 
испит за директора школе у законом прописаном 
року).

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да приложи 
доказе да испуњава наведене услове, и то: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању; оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту или испиту за лиценцу; уверење 
надлежног суда да против кандидата није покренут 
кривични поступак и да није покренута истрага, уве-
рење издато од надлежне полицијске управе о каз-
неној евиденцији за кривична дела из члана 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања и уверење привредног суда да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за привредни 
преступ у вршењу раније дужности - сва 3 уверења 
не старија од 6 месеци; уверење о држављанству 
Републике Србије (у оригиналу или оверену фотоко-
пију), не старије од 6 месеци; извод из матичне књи-
ге рођених (фотокопија), фотокопију важеће личне 
карте или очитану биометријску личну карту; доказ 
да кандидат зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад - српски језик (само кандидат који 
образовање није стекао на српском језику), канди-
дат доставља потврду одговарајуће високошколске 
установе да је положио испит из српског језика у 
оригиналу или оверену фотокопију; потврда о рад-
ном искуству - најмање 8 година радног искуства у 
области образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања (у оригиналу), уверења о 
положеном испиту за директора (пријава која не буде 
садржала уверење о положеном испиту за директора 
школа неће се сматрати непотпуном, а изабрани кан-
дидт ће бити у обавези да у законском року положи 
испит за директора школе); лекарско уверење да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, прибавља се пре закључења 
уговора о раду на одређено време. Осим утврђивања 
испуњености услова за избор директора, комисија 
цени доказ о резултату стручно-педгошког надзора 
у раду кандидата (извештај просветног саветника). 
Уколико се на конкурс пријави лице које је претход-
но обављало дужност директора установе, дужно је 
да достави резултате стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања. Доста-
вити и биографију са кратким прегледом кретања у 
служби и предлогом програма рада директора шко-
ле. Сви докази прилажу се у оргиналу или у ове-
реним фотокопијама, не старијим од шест месеци. 
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање. Пријаве са документацијом и прилозима дос-
тављају се искључиво поштом на адресу: Основна 
школа „Бранко Радичевић” у Панчеву, Владимира 
Жестића 21, 26000, Панчево, са назнаком „Пријава 
на конкурс за директора школе“ или лично у секрета-
ријату школе. Додатне информације могу се добити 
путем телефона: 013/352-663.

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ПИРОТ 

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО
ВАСПИТАЧКИХ

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ОДСЕК 
ПИРОТ

18300 Пирот, Ћирила и Методија 29

Сарадник у звању сарадник у 
настави за научно наставну област 
Музичко васпитање, ужа научно-

уметничка област Методика 
музичког васпитања

на одређено време (продужења уговора 
на период од једне године)

УСЛОВИ: студент мастер академских студија или 
специјалистичких академских студија, који је студије 
првог степена студија завршио са просечном оценом 
најмање 8. Студент мастер струковних студија или 
специјалистичких струковних студија, који је студије 
првог степена студија завршио са просечном оценом 
најмање осам 8. Уз пријаву на конкурс кандидати су 
дужни да поднесу: биографију са свим битним пода-
цима, потврду установае: факултета - школе у коју је 
уписан, остале податке: о студентском ангажовању 
и др, доказе у овереној фотокопији; извод из матич-
не књиге рођених, уверење о држављанству, доказе 
надлежних органа поводом чињенице да кандидат 
није правоснажном пресудом осуђен за кривично 
дело против полне слободе, фалсификовања јавне 
исправе коју издаје високошколска установа или при-
мања мита у обављању послова у високошколској 
установи (овај доказ прибавља школа, по пријему). 
Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса, на адресу: Академија техничко-вас-
питачких струковних студија Одсек Пирот у Пироту, 
улица Ћирила и Методија 29. Пирот. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПОЖАРEВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“

12257 Турија

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: дужност директора школе може да обавља 
лице које испуњава услове прописане чл. 139, 140 ст. 
1 и 2 и чл. 122 ст. 5 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, да поседује одговарајуће висо-
ко образовањеза наставника основне школе, педаго-
га или психолога школе стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета или из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагош-
ких наука са претходно завршеним студијама првог 
степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета или на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године, 
по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10.05.2005. године; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање или злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да 

није осуђивано правноснажном пресудом за прекр-
шај, привредни преступ или кривично дело у вршењу 
дужности, у складу са одредбом Закона о основама 
система образовања и васпитања; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад; да има 
дозволу за рад (лиценцу) за наставника, васпита-
ча и стручног сарадника, односно положен стручни 
испит; да има најмање 8 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања; да има обуку и положен 
испит за директора школе. Изузетно, ако се на кон-
курс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим 
образовањем из чл. 140. ст. 1. и 2. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, за директора 
школе може бити изабрано лице које, уз испуњеност 
осталих горе наведених услова, има образовање сте-
чено на студијама првог степена (основне академ-
ске, односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од 3 године, или више 
образовање, за наставника основне школе, дозво-
лу за рад наставника и стручног сарадника, обуку и 
положен испит за директора установе и најмање 10 
година рада на пословима образовања и васпитања у 
установи након стеченог одговарајућег образовања. 
Уз пријаву на конкурс за директора кандидат је у оба-
вези да достави биографске податке, односно радну 
биографију са кретањем у служби, оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању, оверену фотокопију уверења о поло-
женом испиту за лиценцу, односно стручном испиту 
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, 
оверену фотокопију документа о положеном испиту 
за директора, односно доказ о обуци (уколико кан-
дидат поседује такав документ), оригинал потврду да 
има најмање 8 година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања након стеченог одгова-
рајућег образовања или оверену фотокопију, ориги-
нал уверење о држављанству Републике Србије или 
оверену фотокопију, оригинал извод из матичне књи-
ге рођених или оверену фотокопију, доказ о знању 
српског језика на ком се изводи образовно-васпитни 
рад (уколико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику) или оверену фотокопију, оригинал 
лекарско уверење да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима или 
оверену фотокопију, доказ да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
3 месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање или давање мита, за кривина 
дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (не старије од 6 месеци) или 
оверену фотокопију, доказ да није осуђиван правнос-
нажно за привредни преступ у вршењу дужности или 
оверену фотокопију (не старије од 6 месеци), доказ 
да се против кандидата не води кривични поступак 
(не старије од 6 месеци), оригинал или оверену фото-
копију, доказ о резултату стручно-педагошког надзо-
ра о раду кандидата - извештај просветног саветника 
(уколико је кандидат имао појединачни стручно-пе-
дагошки надзор), оригинал или оверену фотоко-
пију, резултат стручно-педагошког надзора школе 
и оцену спољашњег вредновања школе (овај доказ 
достављају само кандидати који су раније вршили 
дужност директора установе), оригинал или овере-
ну фотокопију. Сви наведени докази су саставни део 
пријаве на конкурс, морају бити оверени и не старији 
од 6 месеци. Доказ о знању српског језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад доставља само 
кандидат који одговарајуће образовање није стекао 
на српском језику. Кандидат изабран за директора 
школе који нема положен испит за директора дужан 
је да у року од 2 године од дана ступања на дужност 
положи испит за директора. Министар просвете, нау-
ке и технолошког развоја врши избор директора шко-
ле у року од 30 дана од дана пријема документације, 
доноси решење о његовом именовању, о чему шко-
ла обавештава лица која су се пријавила на конкурс. 

Кандидат попуњава пријемни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја и одштампани формулар 
заједно са пријавом на конкурс за избор директора 
и потребном документацијом доставља поштом или 
лично у секретаријату школе, на наведеној адреси, у 
затвореној коверти, са назнаком: „Пријава на конкурс 
за избор директора школе“, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ХЕРОЈ РОСА ТРИФУНОВИЋ“

12370 Александровац
тел. 012/254-130

Директор
на мандантни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да 
испуњава услове прописане члановима 122, 139 и 
140 ставови 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/17, 27/18 и 
10/19): 1) да има одговарајуће високо образовање за 
наставника основне школе, педагога или психолога 
школе, стечено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), и то: студије 
другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисципинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука, на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; лице које је стекло образо-
вање на студијама другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета као лице које је стекло образовање 
на студијама другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука, мора 
да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; 2) да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад; 6) да има дозволу за рад наставника, вас-
питача и стручног сарадника; 7) да има најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; 8) да има лиценцу за директора школе.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези 
да приложи: оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем високом образо-
вању; оверен препис/фотокопију уверења о поло-
женом испиту за лиценцу, односно стручном испи-
ту; оригинал/оверену фотокопију потврде о радном 
стажу, најмање 8 година рада у области образовања 
(не старије од 6 месеци); уверење из суда да против 
кандидата није покренут кривични поступак, донета 
наредба о спровођењу истраге, покренута оптужни-
ца или донето решење о одређивању притвора (не 
старије од 6 месеци); оригинал/оверена фотокопија 
уверења да није осуђиван правоснажном пресудом 
за наведена кривична дела из члана 139 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
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тања (не старије од 6 месеци); лекарско уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија); доказ о резултату стручно-педагош-
ког надзора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника), ако га поседује, а за кандидате који су 
претходно обављали дужност директора школе 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора шко-
ле и оцену спољашњег вредновања; оверен препис/
фотокопију лиценце за директора школе (ако је кан-
дидат поседује); пријаву на конкурс са радном био-
графијом и прегледом кретања у служби са стручним 
усавршавањем, план и програм рада директора шко-
ле. Доказ о знању српског језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад доставља само кандидат 
који одговарајуће образовање није стекао на срп-
ском језику. Кандидат изабран за директора школе 
који нема положен испит за директора дужан је да 
га положи у року од две године од дана ступања на 
дужност, у складу са условима прописаним законом. 
Кандидат попуњава пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја и одштампани формулар 
заједно са пријавом на конкурс за избор директора 
и комплетном документацијом доставља лично или 
поштом на адресу ОШ „Херој Роса Трифуновић“ 
12370 Александровац, са назнаком: „Конкурс за 
избор директора школе”. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве на 
конкурс се неће узети у разматрање. Ближе инфор-
мације могу се добити у секретаријату школе лично 
или позивом на телефон: 012/254-130.

СМЕДЕРЕВО

МАШИНСКО ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА
ШКОЛА “ГОША”

11420 Смедеревска Паланка, Индустријска 66

Наставник физичког васпитања
на одређено време до повратка 

запосленог са функције директора 
школе, а најдуже до 31.12.2022. године

УСЛОВИ: Kандидат треба да испуњава услове пропи-
сане чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/2017); 
да има одговарајуће образовање у складу са чл. 140 
и 142 Закона и у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручној школи; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик (уколико је образовање заврше-
но на страном језику). Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а потреб-
ну документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом, доставља школи. Пријаве слати на 
адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
11300 Смедерево, Ђуре Даничића 84

тел. 026/4617-380

Наставник разредне наставе
у продуженом боравку, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуне следеће усло-
ве: занимање: професор разредне наставе, професор 
педагогије са претходно завршеном педагошком ака-
демијом или учитељском школом, професор разредне 
наставе и енглеског језика за основну школу, мастер 
учитељ, дипломирани учитељ - мастер, професор раз-
редне наставе и ликовне културе за основну школу; 
лица која су стекла академско звање мастер, однос-
но дипломирани - мастер треба да имају завршене 
основне академске студије, поседовање психичке, 
физичке и здравствене способност; неосуђиваност 
правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца или да нису правоснажном пре-
судом осуђивани за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање 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 
за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање, држављанство Републике Србије, 
да зна српски језик. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар који се налази на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, а заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом школи достављају: радну 
биографију, уверење о држављанству или извод из 
матичне књиге рођених, диплому или уверење о сте-
ченом образовању, уверење о неосуђиваности које 
издаје надлежна полицијаска управа, кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику потребно 
је да приложе доказ о знању српског језика. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Потребно је тражена документа при-
ложити у оригиналу или оверене фотокопије (овера не 
сме бити старија од 6 месеци). Уверење о држављан-
ству и о неосуђиваности не сме бити старије од 6 месе-
ци. Уколико се, уместо дипломе, прилаже уверење о 
стеченом образовању, оно не сме бити старије од 6 
месеци. Неблаговремене, непотпуне пријаве, као и 
пријаве уз које су достављене неоверене фотокопије 
потребних докумената, неће се узимати у разматрање. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, лично или телефоном:  026/4617-
380.

Андрагошки асистент
на одређено време за школску 2019/20. 

годину

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуне следеће услове: 
четврти степен стручне спреме и обука за андрагош-
ког асистената за остварење Функционалног основног 
образовања одраслих; поседовање психичке, физичке 
и здравствене способност; неосуђиваност правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца или да нису правоснажном пресудом осуђива-
ни за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и за које није, у скла-
ду са законом утврђено дискриминаторно понашање, 
држављанство Републике Србије, да зна српски језик. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, а заједно са одштампаним пријавним 
формуларом школи достављају: радну биографију, 
уверење о држављанству или извод из матичне књи-
ге рођених, диплому или уверење о стеченом образо-
вању, уверење о неосуђиваности које издаје надлеж-
на полицијаска управа, кандидати који образовање 

нису стекли на српском језику потребно је да приложе 
доказ о знању српског језика. Андрагошки асистент 
пружа помоћ и додатну подршку полазницима и кан-
дидатима, у складу са њиховим потребама, сарађује 
са извођачима активности образовања одраслих и 
стручним сарадницима, сарадницима, организација-
ма и удружењима и јединицом локалне самоуправе, у 
циљу квалитетнијег остваривања активности образо-
вања одраслих. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Потребно је тра-
жена документа приложити у оригиналу или оверене 
фотокопије (овера не сме бити старија од 6 месеци). 
Уверење о држављанству и о неосуђиваности не сме 
бити старије од 6 месеци. Уколико се, уместо дипломе, 
прилаже уверење о стеченом образовању, оно не сме 
бити старије од 6 месеци. Неблаговремене, непотпуне 
пријаве, као и пријаве уз које су достављене неовере-
не фотокопије потребних докумената, неће се узимати 
у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе, лично или телефоном: 
026/4617-380.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ“

11420 Смедеревска Паланка, Змај Јовина 27
тел. 026/313-060

Професор ликовне културе
на одређено време, до повратка 

запослене са породиљског одсуства 
и одсуства ради неге детета, са 25% 

радног времена

УСЛОВИ: да кандидат поседује стручну спрему у скла-
ду са чланом 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и у складу са Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи; да испуњава услове за пријем у радни 
однос у складу са чланом 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба 
да приложе: доказ о поседовању држављанства Репу-
блике Србије (уверење о држављанству или извод из 
матичне књиге рођених); оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми; формулар за 
пријаву на конкурс. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и преко телефо-
на: 026/313-060.

Наставник разредне наставе
за продужени боравак, на одређено 

време до повратка запосленог са 
плаћеног одсуства

УСЛОВИ: да кандидат поседује стручну спрему у скла-
ду са чланом 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и у складу са Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи; да испуњава услове за пријем у радни 
однос у складу са чланом 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба 
да приложе: доказ о поседовању држављанства Репу-
блике Србије (уверење о држављанству или извод из 
матичне књиге рођених), оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми, формулар за 
пријаву на конкурс. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и преко телефо-
на: 026/313-060.

Наука и образовање
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посао се тражи
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂОРЂЕ ЈОВАНОВИЋ“

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

Наставник математике
на одређено време до повратка 

запосленог одсутног преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа из чл. 24 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидат треба 
да испуњава и услове у складу са чл. 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/17, 27/2018 - други закони и 10/2019 
од 15.02.2019) и да има стечено образовање у скла-
ду са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник“, број 
11/2012, 15/2013, 2/2016 и 10/2016), предвиђено за 
наставника разредне наставе. Уз пријаву на конкурс 
доставити: оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, уве-
рење о држављанству не старије од 6 месеци, извод 
из матичне књиге рођених, доказ о неосуђиваности 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за канди-
дата није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (уверење из казнене евиденције 
СУП-а); доказ о испуњености услова из члана 139 
став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања 
и васпитања - српски језик (само за кандидате који 
образовање нису стекли на српском језику), пријаву 
на конкурс са кратком биографијом; попуњен обра-
зац пријаве који је прописан од стране Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и налази се на 
сајту Министарства. Копије морају бити оверене, овера 
не сме бити старија од 6 месеци. Лекарско уверење се 
доставља по коначности одлуке о озбору кандидата, 
а пре потписивања уговора о раду. Рок за пријављи-
вање је 8 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у обзир. Пријаве са потребним доку-
ментима слати на адресу: Основна школа „Ђорђе Јова-
новић“ Селевац, 11407 Селевац. Сва обавештења могу 
се добити на телефон: 026/371-090.

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка одсутног 

запосленог преко 60 дана, лице 
именовано за в.д. директора

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа из чл. 24 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/и 75/14), кандидат треба да 
испуњава и услове у складу са чл. 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/17, 27/2018 - други закони и 10/2019 
од 15.02.2019) и да има стечено образовање у скла-
ду са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник“, број 
11/2012, 15/2013, 2/2016 и 10/2016), предвиђено за 
наставника разредне наставе. Уз пријаву на конкурс 
доставити: оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, уве-
рење о држављанству не старије од 6 месеци, извод 
из матичне књиге рођених, доказ о неосуђиваности 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 

обзира на изречену кривичну санкцију, и да за канди-
дата није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (уверење из казнене евиденције 
СУП-а); доказ о испуњености услова из члана 139 став 
1 тачка 5 Закона о основама система образовања и 
васпитања - зна српски језик (само за кандидате који 
образовање нису стекли на српском језику), пријаву 
на конкурс са кратком биографијом; попуњен обра-
зац пријаве који је прописан од стране Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и налази се на 
сајту Министарства. Копије морају бити оверене, овера 
не сме бити старија од 6 месеци. Лекарско уверење се 
доставља по коначности одлуке о избору кандидата, 
а пре потписивања уговора о раду. Рок за пријављи-
вање је 8 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у обзир. Пријаве са потребним доку-
ментима слати на адресу: Основна школа „Ђорђе Јова-
новић“ Селевац, 11407 Селевац. Сва обавештења могу 
се добити на телефон: 026/371-090.

Наставник математике
на одређено време до повратка 

запосленог одсутног преко 60 дана

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка одсутног 

запосленог преко 60 дана, лице 
именовано за в.д. директора

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа из чл. 24 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидат треба 
да испуњава и услове у складу са чл. 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС” бр. 88/17, 27/2018 - други закони и 10/2019 
од 15.02.2019) и да има стечено образовање у скла-
ду са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник“, број 
11/2012, 15/2013, 2/2016 и 10/2016) предвиђено за 
наставника разредне наставе. Уз пријаву на конкурс 
доставити: оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, уве-
рење о држављанству не старије од 6 месеци, извод 
из матичне књиге рођених, доказ о неосуђиваности 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за канди-
дата није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (уверење из казнене евиденције 
СУП-а); доказ о испуњености услова из члана 139 
став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања 
и васпитања - српски језик (само за кандидате који 
образовање нису стекли на српском језику), пријаву 
на конкурс са кратком биографијом; попуњен обра-
зац пријаве који је прописан од стране Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и налази се на 
сајту Министарства. Копије морају бити оверене, овера 
не сме бити старија од 6 месеци. Лекарско уверење се 
доставља по коначности одлуке о избору кандидата, 
а пре потписивања уговора о раду. Рок за пријављи-
вање је 8 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у обзир. Пријаве са потребним доку-
ментима слати на адресу: Основна школа „Ђорђе Јова-
новић“ Селевац, 11407 Селевац. Сва обавештења могу 
се добити на телефон: 026/371-090.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂОРЂЕ ЈОВАНОВИЋ“

11407 Селевац
тел. 026/371-090

Наставник математике
на одређено време до повратка 

запосленог одсутног преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа из чл. 24 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидат треба 
да испуњава и услове у складу са чл. 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, бр. 88/17, 27/2018 - други закони и 10/2019 
од 15.02.2019) и да има стечено образовање у скла-
ду са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС - Просветних гласник, број 
11/2012, 15/2013, 2/2016 и 10/2016) предвиђено за 
наставника разредне наставе. Уз пријаву на конкурс 
доставити: оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, уве-
рење о држављанству не старије од 6 месеци, извод 
из матичне књиге рођених, доказ о неосуђиваности 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за канди-
дата није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (уверење из казнене евиденције 
СУП-а); доказ о испуњености услова из члана 139 
став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања 
и васпитања - српски језик (само за кандидате који 
образовање нису стекли на српском језику), пријаву 
на конкурс са кратком биографијом; попуњен обра-
зац пријаве који је прописан од стране Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и налази се на 
сајту Министарства. Копије морају бити оверене, овера 
не сме бити старија од 6 месеци. Лекарско уверење се 
доставља по коначности одлуке о избору кандидата, 
а пре потписивања уговора о раду. Рок за пријављи-
вање је 8 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у обзир. Пријаве са потребним доку-
ментима слати на адресу: Основна школа „Ђорђе Јова-
новић“ Селевац, 11407 Селевац. Сва обавештења могу 
се добити на телефон: 026/371-090.

Наставник разредне наставе
на одређено време, до повратка 

одсутног запосленог преко 60 дана, лица 
именованог за в.д. директора

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа из чл. 24 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидат треба 
да испуњава и услове у складу са чл. 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, бр. 88/17, 27/2018 - други закони и 10/2019 
од 15.02.2019) и да има стечено образовање у скла-
ду са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник“, број 
11/2012, 15/2013, 2/2016 и 10/2016) предвиђено за 
наставника разредне наставе. Уз пријаву на конкурс 
доставити: оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, уве-
рење о држављанству не старије од 6 месеци, извод 
из матичне књиге рођених, доказ о неосуђиваности 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
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обзира на изречену кривичну санкцију, и да за канди-
дата није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (уверење из казнене евиденције 
СУП-а); доказ о испуњености услова из члана 139 
став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања 
и васпитања - српски језик (само за кандидате који 
образовање нису стекли на српском језику), пријаву 
на конкурс са кратком биографијом; попуњен обра-
зац пријаве који је прописан од стране Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и налази се на 
сајту Министарства. Копије морају бити оверене, овера 
не сме бити старија од 6 месеци. Лекарско уверење се 
доставља по коначности одлуке о избору кандидата, 
а пре потписивања уговора о раду. Рок за пријављи-
вање је 8 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у обзир. Пријаве са потребним доку-
ментима слати на адресу: Основна школа „Ђорђе Јова-
новић“ Селевац, 11407 Селевац. Сва обавештења могу 
се добити на телефон: 026/371-090.

ОШ „ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ“ 
11300 Смедерево, Анте Протића 3

тел. 026/617-376

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђе-
них Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2015, 
61/2015, 54/2019, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - Одлука 
УС, 113/2017, 95/2018 - аутентично тумачење), треба 
да испуњава и посебне услове прописане чланови-
ма 139 став 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 140 став 1 
подтачка1 и 2 и тачка 2 истог члана, чланом 142 став 
1 и став 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18 и 
10/19). Степен и врста образовања морају бити у скла-
ду са чланом 3 став 1 тачка 9 Правилника о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/17 и 13/2018). Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом, доставља школи. Уз пријаву на оглас 
кандидати треба да приложе следећу документацију: 
оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, оригинал или оверену фотокопију доказа 
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 6 бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова, односно доказ о положе-
ним испитима из педагогије и психологије или доказ 
о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу (за кандидате који поседују наведени доказ); 
оригинал или оверену фотокопију уверења (не старије 
од 6 месеци), полицијске управе да лице није осуђива-
но 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 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; оригинал или оверену копију уверења 
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци), оригинал или оверену копију извода из мати-
чне књиге рођених, доказ о знању српског језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад (односи се 
на кандидате који нису образовање стекли на српском 
језику) - доказује се потврдом одговарајуће високош-
колске установе да је кандидат положио испит из српс-
ког језика. Уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима подноси 
изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. 

Рок за пријаву на оглас је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве нецће се узимати у разматрање.

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђе-
них Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2015, 
61/2015, 54/2019, 32/2013, 75/2014, 13/2017-Одлука 
УС, 113/2017, 95/2018-аутентично тумачење), треба 
да испуњава и посебне услове прописане чланови-
ма 139 став 1 тачка 1, 2, 3, 4. и 5 и чланом 140 став 
1 подтачка1 и 2 и тачка 2 истог члана, чланом 142. 
став 1 и став 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 и 
10/19). Степен и врста образовања морају бити у скла-
ду са чланом 3 став 1 тачка 9 Правилника о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/17 и 13/2018). Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом, доставља школи. Уз пријаву на оглас 
кандидати треба да приложе следећу документацију: 
оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, оригинал или оверену фотокопију дока-
за да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова, односно доказ о положе-
ним испитима из педагогије и психологије или доказ 
о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу (за кандидате који поседују наведени доказ); 
оригинал или оверену фотокопију уверења (не старије 
од 6 месеци) полицијске управе да лице није осуђива-
но 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 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; оригинал или оверену копију уверења 
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци), оригинал или оверену копију извода из мати-
чне књиге рођених, доказ о знању српског језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад (односи се 
на кандидате који нису образовање стекли на српском 
језику) - доказује се потврдом одговарајуће високош-
колске установе да је кандидат положио испит из срп-
ког језика. Уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима подноси 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Рок за пријаву на оглас је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂОРЂЕ ЈОВАНОВИЋ“

11407 Селевац
тел. 026/371-090

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: дужност директора школе може да обавља 
лице које има одговарајуће образовање из члана 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања за наставника те врсте школе и подручја 
рада, за педагога и психолога, дозволу за рад настав-
ника, васпитача и стручног сарадника, обуку и поло-
жен испит за директора установе и најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања 

и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања: 1. на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке, академске студије) и то: 1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета, 2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука, 2. на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; испуњеност услова за пријем у 
радни однос у установи за образовање и васпитање 
(члан 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања): 1) да има одговарајуће образовање, 2) 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, 3) да није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање  или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом утврђено дискриминатор-
но понашање, 4) да има држављанство Републике 
Србије, 5) зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс учес-
ник треба да поднесе: доказ о држављанству Републи-
ке Србије (уверење о држављанству - оригинал или 
оверена копија не старије од шаст месеци), извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену копију 
не старију од 6 месеци), оверен препис / фотокопију 
дипломе о стеченом образовању (не старију од 6 месе-
ци), доказ о знању српског језика и језика на коме се 
изводи образовно-васпитани рад (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на тим јези-
цима), оверен препис / фотокопију документа о поло-
женом испиту за лиценцу, односно стручном испиту 
(не старије од 6 месеци), доказ о неосуђиваности и о 
непостојању дискриминаторног понашања, потврду о 
радном искуству у области образовања и васпитања, 
тј. најмање осам година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања, оверен препис / фотокопију 
лиценце за директора установе (ако је кандидат посе-
дује), потврду о обуци и положеном испиту за дирек-
тора установе (пријава која не садржи уверење о 
положеној обуци и испиту за директора установе неће 
се сматрати непотпуном, али ће изабрани кандидат 
бити у обевези да положи испит за директора у закон-
ском року), преглед кретања у служби са биографским 
подацима (необавезно), доказе о својим стручним и 
организационим способностима (необавезно). Потпу-
ном пријавом сматра се пријава која садржи све при-
логе који се у конкурсу траже. Доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима кандидат је дужан да достави 
пре закључења уговора о раду односно пре доношења 
решења. Доказе о одговарајућем образовању, о нео-
суђиваности (од СУП), доказ од надлежног суда да 
против кандидата није покренут кривични поступак, 
покренута оптужница или донето решење о одређи-
вању притвора, доказ да кандидат није осуђаван за 
привредни преступ у вршењу раније дужности и доказ 
о држављанству Републике Србије (не старији од 6 
месеци) извод из матичне књиге рођених и знању срп-
ског језика, попуњен образац пријаве који је прописан 
од стране Министарства просвете,науке и технолош-
ког развоја и налази се на сајту Министарства и сас-
тавни је део пријаве за конкурс и знању српског језика 
саставни су део пријаве за конкурс. Копије морају бити 
оверене, овера не сме бити старија од 6 месеци. Осим 
утврђивања испуњености услова за избор директора 
Комисија цени и доказ о резултату стручно-педагош-
ког надзора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника). Уколико се на конкурс пријави лице које 
је предходно обављало дужност директора установе, 
дужно је да достави резултате стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања. 

Наука и образовање
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Пријаве се подносе у затвореним ковертама, са назна-
ком „За конкурс“, непосредно школи или препоруче-
ном поштом, на адресу школе ОШ „Ђорђе Јовановић”, 
11407 Селевац. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. Рок за пријаву на кон-
курс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Додат-
не информације се могу добити на телефон школе: 
026/371-090, код секретара.

СОМБОР

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ

 У СОМБОРУ
25000 Сомбор, Подгоричка 4

тел. 025/412-030

Ванредни професор/редовни 
професор за ужу научну област 

Математичке науке
на одређено време од 5 година, осим 

за редовног професора који се бира на 
неодређено време

УСЛОВИ: за избор у звање и заснивање радног одно-
са: високо образовање на студијама трећег степена 
(докторске академске студије) по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10.09.2005. године, 
односно научни назив доктора наука стечен по пропи-
су који је уређивао високо образовање пре 10.09.2005. 
године и то научни назив: - доктор математичких нау-
ка; - доктор наука примењене математике.

Ванредни професор/редовни 
професор за ужу научну област 

Природне науке
на одређено време од 5 година, осим 

за редовног професора који се бира на 
неодређено време

УСЛОВИ: за избор у звање и заснивање радног одно-
са: високо образовање на студијама трећег степена 
(докторске академске студије) по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10.09.2005. године, 
односно научни назив доктора наука стечен по пропи-
су који је уређивао високо образовање пре 10.09.2005. 
године и то научни назив доктора наука биолошких 
наука/ биомедицинских наука/ биотехничких наука.

Наставник за ужу научну област 
Књижевне науке

на одређено време од 5 година, осим 
за редовног професора који се бира на 

неодређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: за избор у звање и заснивање радног одно-
са: високо образовање на студијама трећег степена 
(докторске академске студије) по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10.09.2005. године, 
односно научни назив доктора наука стечен по пропи-
су који је уређивао високо образовање пре 10.09.2005. 
године и то научни назив доктор наука - књижевних 
наука.

Настаник за ужу научну област 
Методика наставе познавања 

друштва
на одређено време од 5 година, осим 

за редовног професора који се бира на 
неодређено време

УСЛОВИ: за избор у звање и заснивање радног одно-
са: високо образовање на студијама трећег степена 
(докторске академске студије) по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10.09.2005. године, 
односно научни назив доктора наука стечен по пропи-
су који је уређивао високо образовање пре 10.09.2005. 
године и то: научни назив доктор методике наставе 
познавања друштва; научни назив доктор методике 
познавања природе и друштва; научни назив доктор 
педагошких наука; научни назив доктор социолош-
ких наука; научни назив доктор психолошких наука; 

научни назив доктор историјских наука; научни назив 
доктор географских наука (део хуманистичких нау-
ка); научни назив доктор методике наставе-докторска 
дисертација усмерена ка ужој научној области; научни 
назив доктор дидактичко-методичких наука-доктор-
ска дисеертација усмерена ка ужој научној области; 
научни назив доктор дидактичко-методичких наука 
разредне наставе у области методике наставе позна-
вања друштва; научни назив доктор методике разред-
не наставе-докторска дисертација усмерена ка ужој 
научној области.

ОСТАЛО: за сва радна места: кандидати морају 
испуњавати и остале услове предвиђене Законом 
о високом образовању, Статутом и општим актима 
Универзитета у Новом Саду и Статутом и општим 
актима Педагошког факултета у Сомбору. Кандида-
ти уз пријаву подносе: - фотокопије диплома свих 
нивоа студија са додацима диплома; попуњен обра-
зац биографских података (преузети са: http://www.
uns.ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/category/45-
izbor-u-zvanje) приложен у штампаној и електронској 
форми; библиографију објављених радова и саме 
радове; евалуацију студената о педагошком раду; уве-
рење о некажњавању (МУП); фотокопију личне карте. 
Поступак избора у звање и заснивање радног односа 
спроводи се у складу са одредбама Закона о високом 
образовању, одредбама Статута и општх аката Уни-
верзитета у Новом Саду и Статута и општих аката 
Факултета. Место рада Сомбор. Пријаве са документа-
цијом достављају се Педагошком факултету у Сомбо-
ру, Подгоричка 4, Сомбор. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разма-
трати.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
Шид, Мајке Јевросиме 1
тел/факс: 022/712-713
e-mail: sosjjzsid@mts.rs

Директор
на период од четири године

(основна школа за ученике са сметњама 
у развоју)

УСЛОВИ: сагласно члану 122 ставови 2, 5 и 6 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, 88/2017, 27/2018 - др.закони и 10/2019, 
у даљем тексту: Закон), члана 2 Правилника о ближим 
условима за избор директора установа образовања и 
васпитања („Службени гласник РС” 108/2015), дирек-
тор школе може да буде лице које испуњава услове 
прописане чланом 139. став 1. тачка 1.-5. и чланом 
140. ставови 1. и 2. Закона. Дужност директора школе 
може да обавља лице које има одговарајуће образо-
вање из члана 140. ставови 1. и 2. Закона за наставни-
ка те врсте школе и подручја рада, односно у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и васпитача у основној шко-
ли за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом 
(„Просветни гласник” бр.17/2018), педагога и психоло-
га, дозволу за рад наставника и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора школе и најмање 
осам година рада у школи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања. Изузетно, ако се на конкурс не пријави није-
дан кандидат са одговарајућим образовањем из чла-
на 140 ставови 1 и 2 овог Закона, дужност директора 
основне школе може да обавља лице које има одгова-
рајуће образовање из члана 140 став 3. овог Закона за 
наставника те врсте школе (односно у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и васпитача у основној школи за 
ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Про-
светни гласник” бр.17/2018), дозволу за рад наставни-
ка и стручног сарадника, обуку и положен испит за 
директора школе и најмање десет година рада у шко-
ли на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања. За директора школе 
може да буде изабрано лице: које има одговарајуће 
високо образовање за наставника школе, за педагога 
и психолога школе (и то за рад у школи оне врсте и 

подручја рада којој припада школа), које је стекло: на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдициплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких 
наука, при чему мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета; на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; има најмање осам годи-
на рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања; 
које има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; које није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примања или давања мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; против којег није покренут кривични поступак 
и није покренута истрага; које није осуђивано прав-
носнажном пресудом за привредни преступ у вршењу 
раније дужности; које зна српски језик јер се на њему 
остварује образовно-васпитни рад; које има дозволу 
за рад (положен стручни испит) за наставника, педа-
гога, психолога, обуку и положен испит за директора. 
Уз пријаву на конкурс кандидат за избор директора 
школе треба да приложи следеће доказе да испуњава 
потребне услове: уверење о држављанству Републи-
ке Србије (оригинал или оверена фотокопија); извод 
из матичне књиге рођених (у оригиналу или оверену 
фотокопију); оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; доказ о поседовању доз-
воле за рад - оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту или испиту за лиценцу; доказ о 
годинама рада у школи на пословима образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег образовања 
- потврду у оригиналу, уверење да није осуђиван за 
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона 
(уверење МУП-а/издвод из казнене евиденције, не 
старије од шест месеци); уверење привредног суда да 
кандидат за директора није осуђиван правоснажном 
пресудом за привредни преступ у вршењу раније дуж-
ности (не старије од шест месеци); уверење надлеж-
ног суда да против кандидата није покренут кривични 
поступак доношењем наредбе за спровођење истра-
ге, потврђивањем оптужнице којој није претходила 
истрага или доношењем решења о одређивању прит-
вора пре подношења оптужног предлога за наведена 
кривична дела (не старије од шест месеци); доказ/
уверење да кандидат има обуку и положен испит за 
директора школе (оверену фотокопију) уколико је кан-
дидат поседује. Изабрани кандидат који нема положен 
испит за директора, дужан је да га положи у року до 
две године од дана ступања на дужност, сагласно чла-
ну 122 став 9 Закона; доказ да кандидат зна српски 
језик на коме се изводи образовно-васпитни рад (само 
кандидат који није образовање стекао на српском јези-
ку; кандидат доставља потврду одговарајуће високош-
колске установе да је положио испит из спрког језика 
- у оригиналу или оверену фотокопију); доказ о резул-
татима стручно-педагошког надзора школе (извештај 
просветног саветника-фотокопија, уколико га има) и 
оцену спољашњег вредновања за кандидата који је 
претходно обављао дужност директора школе (фото-
копија); доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима (доставља 
се пре закључења посебног уговора о правима и 
обавезама директора); преглед кретања у служби са 
биографским подацима; доказе о својим стручним и 
организационим способностима (необавезно); про-
грам рада кандидата. Кандидат је дужан да попуни 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
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Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
који у штампаној форми доставља Школи са пријавом 
и траженом документацијом. Пријаве са потребном 
документацијом и доказима, достављају се у року од 
15 дана од дана објављивања Конкурса у публикацији 
„Послови”, на адресу школе, у затвореној коверти, са 
назнаком „Конкурс за избор директора школе”, лич-
но или поштом. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање, као и фотокопије доку-
мената које нису оверене од стране надлежног орга-
на (јавног бележника). Ближа обавештења се могу 
добити сваког радног дана од 08.00 до 12.00 часова 
од секретара школе, на телефон: 064/3673731, e-mail: 
sosjjzsid@mts.rs.

ОШ „НЕБОЈША ЈЕРКОВИЋ“
22421 Буђановци, Небојше Јерковића 1

тел/факс: 022/447-214
e-mail: osbudj@mts.rs

Андрагошки асистент
на одређено време, за школску 
2019/2020. годину, односно до 

31.08.2020. године
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове 
предвиђене чл. 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 
27/2018- др. Закони и 10/2019): да имају одговарајуће 
образовање: да имају психичку, физичку способност 
и здравствену способност за рад са полазницима; да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њих није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да су држављани 
Републике Србије, да знају српски језик и језик на 
коме се одвија образовно-васпитни рад. Кандидати 
треба да приложе следеће документе: пријавни фор-
мулар са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, биографију, 
диплому о стеченом образовању, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, лична кар-
та (очитана или фотокопија), уверење да кандидати 
нису осуђивани за дела из члана 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања, 
лекарско уверење из члана 139 став 1 тачка 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања прибавља 
се пре закључења уговора о раду. (Потребно је прило-
жити оргинале или оверене фотокопије докумената.). 
Пријаве на конкурс се достављају поштом или лично 
на адресу: ОШ „Небојша Јерковић“, Небојше Јерко-
вића 1, 22421 Буђановци. Оглас је отворен 8 (осам) 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Тел. за информације 022/447-214. Непотпуне и небла-
говремене пријаве се неће разматрати.

СУБОТИЦА

ОШ „СОЊА МАРИНКОВИЋ”
24000 Суботица, Јо Лајоша 78

Наставник српског језика
на одређено време, ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, до повратка 
запослене са послова помоћника 

директора на послове наставника, 
а најдуже до 31.08.2020. године, са 

50% од пуног радног времена, за рад у 
одељењима на српском наставном језику

УСЛОВИ: високо образовање, професор српског јези-
ка и књижевности; професор српског језика и књи-
жевности са општом лингвистиком; професор српске 
књижевности и језика; професор српске књижевности 

и језика са општом књижевношћу; дипломирани 
филолог српског језика са јужнословенским језици-
ма; дипломирани филолог српске књижевности са 
јужнословенским књижевностима; професор, однос-
но дипломирани филолог за српскохрватски језик 
и југословенску књижевност; професор, односно 
дипломирани филолог за југословенску књижевност 
и српскохрватски језик; професор српскохрватског 
језика и опште лингвистике; професор за српскохр-
ватски језик са јужнословенским језицима; професор 
српскохрватског језика са источним и западним сло-
венским језицима,професор српскохрватског језика и 
југословенске књижевности за наставу у школама у 
којима се образовно-васпитни рад изводи на мађарс-
ком, односно русинском или румунском језику; профе-
сор,односно дипломирани филолог за југословенску 
и општу књижевност; професор југословенске књи-
жевности са страним језиком; дипломирани филолог 
за књижевност и српски језик; дипломирани фило-
лог за српски језик и књижевност; професор српског 
језика и књижевности у одељењима за националне 
мањине; професор српског језика и српске књижев-
ности; дипломирани компаратиста; мастер филолог 
(студијски програми: Српски језик и књижевност, 
Српска књижевност и језик,Српска књижевност и 
језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска 
књижевност, Српска филологија(српски језик и линг-
вистика), Српска књижевност и језик са компаратис-
тиком); мастер професор језика и књижевности (сту-
дијски програми:Српски језик и књижевност, Српска 
књижевност и језик, Српска књижевност и језик са 
општом књижевношћу, Српски језик,Српска књижев-
ност, Српска филологија (српски језик и лингвистика), 
Филологија, модули:Српски језик и Српски језик и ком-
паративна књижевност, Компаративна књижевност са 
теоријом књижевности); професор српскохрватског 
језика и књижевности; мастер филолог из области 
филолошких наука; професор југословенске књижев-
ности и српског језика; мастер професор предметне 
наставе (претходно завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет). Кандидат треба да има одговарајуће обра-
зовање прописано чланом 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/2018-др. закони и 10/2019) и Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл.гласник 
РС-Просветни гласник”, бр.11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016,11/20162/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019), 
да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или 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 
за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање, да има држављанство Републике 
Србије и да зна српски језик и језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Наставник мора да има 
образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова. Наставник који 
је у току студија положио испите из педагогије и пси-
хологије или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу, сматра се да има напред наведено обра-
зовање.Образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина наставник је обавезан да 
стекне у року од једне, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање испи-
та за лиценцу. На основу члана 141. став 7. Закона о 
основама система образовања и васпитања, послове 
наставника и стручног сарадника, може да обавља 
лице које је стекло средње, више или високо образо-
вање на језику на којем се остварује образовно-вас-
питни рад или је положило испит из тог језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
приложи: оверен препис/фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању, доказ да има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова, (уверење високошколске уста-
нове), или доказ да је у току студија положио испите 
из педагогије и психологије или оверену фотокопију 
положеног стручног испита или испита за лиценцу, за 
оне кандидате који то поседују, доказ да кандидат није 
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 примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање, уверење о држављанству Републи-
ке Србије и доказ о испуњености услова из члана 141 
став 7 Закона о основама система образовања и васпи-
тања -оверену фотокопију сведочанства, или дипломе 
да је средње, више или високо образовање стекао на 
језику на којем се остварује образовно-васпитни рад 
или доказ да је положио испит из тог језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на 
српском језику). Лекарско уверење да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима кандидат подноси пре закљу-
чења уговора о раду. Психолошку процену способ-
ности кандидата за рад са децом и ученицима извр-
шиће Национална служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака. У складу са чланом 155 
став 1 и 2 и чланом 154 став 2. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним формуларом достављају школи.
Пријаве на конкурс слати на адресу: Основна шко-
ла”Соња Маринковић” Суботица, Јо Лајоша 78, 24000 
Суботица. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање.

ООШ „АДИ ЕНДРЕ”
24321 Мали Иђош, Главна 27

Педагошки асистент
на одређено време за школску 
2019/2020 годину односно до 

31.08.2020. године, за рад на мађарском 
и српском наставном језику

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних Зако-
ном о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 
95/2018 - аутентично тумачење), кандидати треба 
да испуњавју услове прописане чланом 139. Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др.закон и 
10/2019), Правилника о програму обуке за педагош-
ког асистента („Сл. гласник РС” бр. 11/2010) и Пра-
вилника о систематизацји послова и радних задатака 
у ООШ “Ади Ендре”: психичка, физичка и здравстве-
на способност, што се доказује лекарским уверењем; 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
да има држављанство Републике Србије и да зна срп-
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ски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. За радно место педагошког асистента 
потребно је образовање: ИВ степен стручне спреме, 
које се доказује овереном фотокопијом дипломе; сав-
ладан програм обуке за педагошког асистента који 
је прописан од стране Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја тј. завршен програм обуке 
за педагошког асистента, што се доказује оргиналом 
или овереном фотокопијом документа.

ОСТАЛО: уз пријаву (молбу) на конкурс, кандидат 
треба да достави: уверење о држављанству РС; ове-
рен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми; оверен препис/фотокопију завршеног програ-
ма обуке за педагошког асистента (уводни модул); а 
лекарско уверење којим се доказује психичка, физичка 
и здравствена способност подноси се пре закључења 
уговора о раду; уверење да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање прибавља кандидат од стране МУП-а и доказ 
о знању језика. Документација мора бити доставље-
на у оригиналу, а могу и копије оверене од надлеж-
ног органа (нотар). Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар који преузимају са 
званичне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи (напомена: молбе без пријавног 
формулара неће бити разматране). Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве 
са потребним документима могу се доставити: лично 
- секретаријату школе или поштом на адресу школе 
(Огледна основна школа “Ади Ендре”; 24321 Мали 
Иђош, Главна 27), са назнаком „За конкурс”. Инфор-
мације о конкурсу, могу се добити путем телефона: 
024/730-664.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ 

НА МАЂАРСКОМ
НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У СУБОТИЦИ

24000 Суботица, Штросмајерова 11

1. Математичке науке, све уже 
научне области и дидактичко 

методичке науке - методика наставе 
математике - сарадник у настави

за рад на мађарском наставном језику, 
на одређено време на период од годину 

дана уз могућност продужења уговора за 
још једну годину у току трајања студија, 

а најдуже до краја школске године у 
којој се студије завршавају

УСЛОВИ: високошколска установа бира у звање 
сарадника у настави на студијама првог степена сту-
дента мастер академских студија или специјалистич-
ких академских студија, који је студије првог степена 
студија завршио са просечном оценом најмање осам 
(8). Остали услови за избор сарадника Факултета 
предвиђени су одредбама Закона о високом образо-
вању (Службени гласник РС,бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон и 73/2018) и општима актима Универзитета у 
Новом Саду и Учитељског Факултета на мађарском 
наставном језику у Суботици. Лице које је правноснаж-
ном пресудом осуђено за кривично дело против полне 
слободе, фалсификовања исправе коју издаје висо-
кошколска установа или примања мита у обављању 
послова у високошколској установи не може стећи 
звање наставника, односно сарадника.

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима: биографија, 
дипломе о одговарајућој стручној спреми - оргинали или 
оверене копије, потврда ВУ да је студент масатер студија, 
извод из матичне књиге рођених - оргинал или овере-
на копија, уверење о држављанству - оргинал или ове-
рена копија, списак научних радова, радови, лекарско 
уверење, уверење о неосуђиваности подносе се Учи-
тељском Факултету на мађарском наставном језику у 
Суботици на адресу Штросмајерова 11. у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће узимати у обзир.

ШАБАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”

15000 Шабац, Вука Караџића 14
тел. 015/343-326

Наставник географије
на одређено време, замена одсутног 
запосленог преко 60 дана, а најдаље 
до 31.08.2020. године, са 55% радног 

времена

Стручни сарадник - психолог школе
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, а 
најдуже до 31.08.2020. године, са 65% 

радног времена

Библиотекар
на одређено време, а најкасније до краја 

текуће школске године, односно до 
31.08.2020. године

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

на одређено време, замена одсутног 
запосленог, а најдаље до 31.08.2020. 

године

Секретар школе
на одређено време, до повратка одсутног 

запосленог који је на одсуству са 
рада ради неге детета, а најдаље до 

31.08.2020. године

Домар школе
на одређено време, а најкасније до краја 

текуће школске године, односно до 
31.08.2020. године

2 извршиоца

Наставник математике
на одређено време, а најкасније до краја 

текуће школске године, односно до 
31.08.2020. године

3 извршиоца

Наставник биологије
на одређено време, а најкасније до 

краја текуће школске године, односно 
до 31.08.2020. године, са 77% радног 

времена

Наставник разредне наставе
на одређено време, а најкасније до краја 

текуће школске године, односно до 
31.08.2020. године

Наставник српског језика
на одређено време, замена одсутног 
запосленог преко 60 дана, а најдаље 
до 31.08.2020. године, са 22% радног 

времена

Наставник физике
на одређено време, замена одсутног 
запосленог преко 60 дана, а најдаље 
до 31.08.2020. године, са 80% радног 

времена

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

на одређено време, а најкасније до 
краја текуће школске године, односно 
до 31.08.2020. године, са 55% радног 

времена

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова прописаних 
чланом 24. став 1. Закона о раду (“Службени гласник 
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлу-
ка УС, 113/17 и 95/19 - аутентично тумачење), треба 
да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 
139. став 1 тач. 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 140. Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони и 10/2019), 
посебне услове из Правилника о организацији и сис-
тематизацији послова и радних задатака у ОШ „Вук 
Караџић” Шабац.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: 1) оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем висо-
ком образовању; 2) доказ да је кандидат стекао средње, 
више или високо образовање на језику на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад или је положио испит 
из тог језика по програму одговарајуће високошколске 
установе (оригинал или оверену фотокопију); 3) уве-
рење о држављанству (оригинал или оверену фото-
копију не старије од 6 месеци); 4) извод из матичне 
књиге рођених; 5) потврду да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 6) краћу биографију. Кандидат који буде 
изабран дужан је да пре закључења уговора о раду 
достави уверење о психичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима-не старије од 6 
месеци. Проверу психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима вршиће Национална служба за 
запошљавање применом стандардизованих поступака 
а пре доношења одлуке о избору. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства. Пријаве на конкурс са потребним 
документима, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом се достављају у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса на адресу: Основна школа “Вук 
Караџић” Шабац, Вука Караџића 14. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЦВИЈИЋ”

15352 Змињак, Војводе Мишића 1

Наставник хемије
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана,
 са 40% радног времена

УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде 
примљено лице које има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл.гласник РС” бр. 88/2017) 
- наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице 
које је стекло одговарајуће високо образовање на сту-
дијама другог степена (мастер академсек студије, мас-
тер струковне струдије, специјалистичке академске 
студије и то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајуће предмете, однос-
но групе предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких 
наука; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из 
подтачке 2 овог члана мора да има завршене студије 
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првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. Има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, да није осуђивано за кривич-
на дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона, да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају установи.

ОСТАЛО: потребна документација: оверена фотоко-
пија дипломе о стеченом образовању; доказ да није 
осуђивано 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, 
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није у складу са законом утврђено дискриминаторно 
понашање (уверење не може бити старије од шест 
месеци); уверење о држављанству Републике Србије; 
доказ о знању српског језика (односи се на кандида-
те који нису образовање стекли на српском језику). 
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Пријаве се подносе у року 
од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаго-
времена пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
доставити лично или поштом на горе наведену адресу.

Наставник физике
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
са 50% радног времена

УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде 
примљено лице које има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл.гласник РС” бр. 88/2017) 
- наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице 
које је стекло одговарајуће високо образовање на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне струдије, специјалистичке академске 
студије и то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајуће предмете, однос-
но групе предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких 
наука; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из 
подтачке 2 овог члана мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. Има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, да није осуђивано за кривич-
на дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона, да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају установи.

ОСТАЛО: потребна документација: оверена фотоко-
пија дипломе о стеченом образовању; доказ да није 
осуђивано 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, 
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није у складу са законом утврђено дискриминаторно 
понашање (уверење не може бити старије од шест 
месеци), уверење о држављанству Републике Србије  

доказ о знању српског језика (односи се на кандида-
те који нису образовање стекли на српском језику). 
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Пријаве се подносе у року 
од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаго-
времена пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
доставити лично или поштом на горе наведену адресу.

Наставник француског језика
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
са 30% радног времена

УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде 
примљено лице које има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл.гласник РС” бр. 88/2017) 
- наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице 
које је стекло одговарајуће високо образовање на сту-
дијама другог степена (мастер академсек студије, мас-
тер струковне струдије, специјалистичке академске 
студије и то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајуће предмете, однос-
но групе предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких 
наука; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10.септембра 2005.године. Лице из 
подтачке 2 овог члана мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. Има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, да није осуђивано за кривич-
на дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона, да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају установи.

ОСТАЛО: потребна документација: оверена фотоко-
пија дипломе о стеченом образовању; доказ да није 
осуђивано 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, 
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није у складу са законом утврђено дискриминаторно 
понашање (уверење не може бити старије од шест 
месеци). Уверење о држављанству Републике Србије,  
доказ о знању српског језика (односи се на кандида-
те који нису образовање стекли на српском језику). 
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Пријаве се подносе у року 
од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаго-
времена пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
доставити лично или поштом на горе наведену адресу.

Наставник енглеског језика
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана,
 са 40% радног времена

УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде 
примљено лице које има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл.гласник РС” бр. 88/2017) 
- наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице 
које је стекло одговарајуће високо образовање на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне струдије, специјалистичке академске 
студије и то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајуће предмете, однос-
но групе предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-

дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких 
наука; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10.септембра 2005.године. Лице из 
подтачке 2 овог члана мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. Има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, да није осуђивано за кривич-
на дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона, да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају установи.

ОСТАЛО: потребна документација: оверена фотоко-
пија дипломе о стеченом образовању; доказ да није 
осуђивано 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, 
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није у складу са законом утврђено дискриминаторно 
понашање (уверење не може бити старије од шест 
месеци). Уверење о држављанству Републике Србије, 
доказ о знању српског језика (односи се на кандида-
те који нису образовање стекли на српском језику). 
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Пријаве се подносе у року 
од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаго-
времена пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
доставити лично или поштом на горенаведену адресу.

УЖИЦЕ

ОШ “МИОДРАГ МИЛОВАНОВИЋ 
ЛУНЕ”

31204 Каран, Каран бб
тел. 031/803-243

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат за директора треба да испуњава 
услове прописане чланом 139 и 140 став 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018- др. закон и 10/2019), 
и то: да има одговарајуће високо образовање за наста-
ника основне школе, педагога или психолога на: а) 
студијама другог степена ( мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: 1), студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета: 2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука уз које кандидат мора да има претходно 
завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета: б) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године: 
да има дозволу за рад наставника и стручног сарадни-
ка (лиценцу), односно положен стручни испит; да има 
обуку и положен испит за директора школе (лиценцу 
за директора); да има најмање 8 година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са сецом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца као и за 
криваична дела насиље у породици, одузимање мало-
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летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родосрвнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против  човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије и да зна језик 
на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уколико 
се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одго-
варајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, за 
директора школе може бити изабрано и лице које, уз 
испуњеност осталих, горе наведених услова, има одго-
варајуће образовање из члана 140. став 3. истог Зако-
на, то јест високо образовање стечено на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије) или на студија-
ма у трајању од три године, или више образовање за 
наставника те врсте школе, дозволу за рад наставни-
ка, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен 
испит за директора установе и најмање десет година 
рада на пословима васпитања и образовања у уста-
нови, после стеченог одговарајућег образовања. Уз 
пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: дипло-
му о стеченом одговарајућем образовању у складу са 
одредбама члана 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; уверење о држављанству Репу-
блике Србије не старије од 6 месеци; извод из мати-
чне књиге рођених; уверење о положеном стручном 
или испиту за лиценцу; уверење о положеном испи-
ту за директора (пријава ће се сматрати потпуном и 
уколико кандидат нема  положен испит за директора 
школе, али је изабрани кандидат дужан да га поло-
жи у року од 2 године од дана ступања на дужност); 
доказ о зању српског језика накојем се изводи обра-
зовно- васпитни рад (овај доказ у виду  потврде да је 
кандидат положио испит из српског језика доставља 
кандидат који није стекао одговарајуће образовање 
на српском језику): доказ о радном стажу у установи 
на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања;  доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом- 
лекарско уверење не старије од 6 месеци; уверење 
надлежног суда да против кандидата није покренут 
кривични поступак - не старије од 6 месеци уверење 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, не 
старије од 6 месеци (ово уверење издаје надлежна 
служба Министарства унутрашњих послова; уверење 
привредног суда да није осуђиван правоснажном пре-
судом за привредни преступ у вршењу раније дужнос-
ти (подносе га само кандидати који су обављали функ-
цију директора школе у претходном периоду); доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора у раду канди-
дата (извештај просветног саветника) ако га поседује, 
а уколико је кандидат претходно обављао функцију 
директора школе и доказ о резултату стручно-педа-
гошког надзора школе и оцену спољашњег вредно-
вања; биографију са кратким прегледом кретања у 
служби и предлогом програма рада директора школе у 
мандатном периоду. Све доказе кандидат је дужан да 
поднесе у оригиналу или овереној фотокопији која не 
може бити старија од  6 месеци. Рок за пријављивање 
кандидата на конкурс је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање, као ни фотокопије докумената 
које нису оверене од стране надлежног органа. Канди-
дат попуњава пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја (http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/ - формулар за пријаву на конкурс), 
а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом, доставља лично или поштом, 
у претходно наведеном року, на адресу школе: ОШ 
“Миодраг Миловановић Луне”, 31204 Каран, Каран бб, 
у затвореном коверту са назнаком „Конкурс за дирек-
тора”. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
од секретара школе, на телефон: 031/803-243.

ВАЉЕВО

ОШ „ДУШАН ДАНИЛОВИЋ“
Радљево, 14212 Бргуле

тел. 014/471-106

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: дужност директора школе може да обавља 
лице које испуњава услове прописане чланом 139, 
чланом 140 став 1, 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 
88/2017, 27/2018,10/2019) и Правилником о ближим 
условима за избор директора установа образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, број 108/2015) и то: да 
поседује одговарајуће образовање из члана 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања стечено за наставника, педагога или психолога 
за рад у основној школи и то: 1. на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: 
(1) студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука; лице из става 1 тачка 1 подтачка 2 
члана 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета; 2. 
на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; да има 
дозволу за рад (лиценцу) за наставника и стручног 
сарадника, односно положен стручни испит; да има 
завршену обуку и положен испит за директора уста-
нове; да има најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, да није правоснажно осуђивано за 
привредни преступ у вршењу раније дужности, да 
има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и уз одштампан и попуњен фор-
мулар треба да достави: преглед кретања у служ-
би, са биографским подацима и оквирним планом 
рада за време мандата; диплому о стеченом одгова-
рајућем високом образовању; уверење о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу; доказ 
о обуци и положеном испиту за директора установе 
(уколико кандидат поседује такав документ, а ако 
не дужан је да положи испит за директора у року 
од две године од дана ступања на дужност); потвр-
ду да има најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); оригинал 
извод из матичне књиге рођених; уверење одгова-
рајуће високошколске установе о знању српског јези-
ка на ком се изводи образовно-васпитни рад (уколи-
ко одговарајуће образовање није стечено на српском 
језику); уверење Министарства унутрашњих послова 
да није осуђиван правоснажном пресудом за наведе-
на кривична дела (издато по објављивању конкурса); 
уверење надлежног суда да против кандидата није 
покренут кривични поступак доношењем наредбе о 

спровођењу истраге потврђивањем оптужнице којој 
није претходила истрага или доношењем решења 
о одређивању притвора пре подношења оптуж-
ног предлога за наведена кривична дела (издат по 
објављивању конкурса); уверење надлежног прив-
редног суда да кандидат није правноснажно осуђи-
ван за привредни преступ у вршењу раније дужности 
(издат по објављивању конкурса); лекарско уверење 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (може и из досијеа, а 
кандидат који буде изабран ће накнадно пре закљу-
чења уговора о раду доставити ново лекарско уве-
рење); доказ о резултату стручно-педагошког надзо-
ра у раду кандидата - извештај просветног саветника 
(уколико је кандидат имао појединачни стручно-пе-
дагошки надзор); доказ о резултату стручно-педа-
гошког надзора школе и оцену спољашњег вредно-
вања школе (овај доказ достављају само кандидати 
који су раније вршили дужност директора устано-
ве). Документација се подноси у оригиналу или у 
фотокопији овереној од стране јавног бележника. 
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања. Пријаву на конкурс, одштампану са 
званичног сајта Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, својеручно потписану, заједно са 
потребном документацијом, доставити школи на горе 
наведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс за 
избор директора” или лично у секретаријату школе, 
од 8 до 13 часова сваког радног дана. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве комисија неће узимати у 
разматрање. Конкурсна документација се не враћа. 
Ближа обавештења могу се добити у секретаријату 
школе, на телефон број: 014/471-106.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „УБ“
14210 Уб, Милоша Селаковића 20

тел. 014/411-602

Медицинска сестра - васпитач

УСЛОВИ: 1) средње образовање, медицинска сестра 
- васпитач; 2) да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање и давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију и да за њега није 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Потпуном 
пријавом сматраће се пријава која садржи: попуњен 
формулар за пријаву на конкурс (који се може пре-
узети на сајту Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја или у вртићу), кратку радну био-
графију (са обавезно назначеним важећим бројем 
телефона), оверену копију дипломе о стеченој струч-
ној спреми; извод из матичне књиге рођених (нови 
образац, оригинал или оверена копија); оригинал 
или оверену копију уверења о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци); доказ о нео-
суђиваности - уверење (издаје надлежна полицијска 
управа, не старије од 6 месеци), очитану личну кар-
ту, а лекарско уверење доставља се пре закључења 
уговора о раду. Рок за подношење пријава је 15 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаву са комплетном 
документацијом доставити лично или поштом на 
горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс”.

Национална служба
за запошљавање
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ОШ „ПРОТА МАТЕЈА НЕНАДОВИЋ“
14201 Бранковина
тел. 014/272-116

Наставник биологије
са 80% радног времена, за рад у 
матичној школи у Бранковини и 

издвојеном одељењу у Голој Глави, на 
одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, до повратка 

одсутног запосленог са функције

УСЛОВИ: на основу чл. 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања, кандидат треба да 
има образовање стечено на студијама другог степена 
- мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије и то: студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета, обра-
зовање на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у члану 139 став 
1 тачка 3 ЗОСОВ; држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад.

Педагошки асистент
одређено време до 31.08.2020. године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме предвиђен сис-
тематизацијом радних места у основном образовању, 
са завршеном обавезном уводном обуком за педа-
гошког асистента при Министарству просвете. Кан-
дидати треба да испуњавају и остале услове, сходно 
члану 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр.88/17, 27/18 и 10/19).

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а одштам-
пани пријавни формулар достављају школи, уз кога 
се прилаже: оверена копија дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених; ори-
гинал или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству; уверење о неосуђиваности за кривична дела 
утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 ЗОСОВ; доказ о 
познавању српског језика и језика на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад подноси кандидат који 
није стекао диплому на српском језику; биографију 
са прегледом радног ангажовања. Доказ о здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Сви докази прилажу се у 
оригиналу или овереној фотокопији. Кандидати чије 
су пријаве благовремене, потпуне и уз које су прило-
жени сви потребни докази и који испуњавају услове 
за оглашено радно место, упућују се на психолошку 
процену способност за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака, о чему 
ће учесници конкурса бити обавештени на контакт 
адресе или телефоне, које су навели у својим прија-
вама. Разговор са кандидатима са листе кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос, оба-
виће конкурсна комисија коју именује директор шко-
ле, по пријему резултата психолошке процене спо-
собности за рад са ученицима, у просторијама ОШ 
„Прота Матеја Ненадовић“ Бранковина, с тим што 
ће кандидати о датуму и времену бити обавештени 
на бројеве контакт телефона које су навели у својим 
пријавама. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима о 
испуњености услова слати на горе наведену адресу. 
Лице за давање обавештења о конкурсу је Милан 
Ђурић, секретар школе, тел. 014/272-116.

ОШ „ИЛИЈА БИРЧАНИН“
14255 Ставе, Бобова 170

тел. 014/271-104

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: кандидат за директора школе треба да 
испуњава услове прописане чланом 122 ставови 2 и 
5, чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, број 88/2017 и 27/2018 - други закони) и 
Правилником о ближим условима за избор директора 
установа образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 108/2015) и то: да има одговарајуће образовање 
из члана 140 ставови 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, стечено за наставника 
основне школе у подручју рада: разредне и предметне 
наставе у основној школи и педагога и психолога, на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: (1) студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука; лице из става 1 тачка 1 подтачка 2 чла-
на 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; 2. на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; да има дозволу за рад (лиценцу) 
за наставника, васпитача и стручног сарадника, однос-
но положен стручни испит; да има савладану обуку 
и положен испит за директора установе; да има нај-
мање осам година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; да има психичку, физичку и здравстве-
ну 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 злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да није правоснажно осуђиван за привред-
ни преступ у вршењу раније дужности; против кога 
није покренут кривични поступак доношењем наредбе 
о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој 
није претходила истрага или доношењем решења 
о одређивању притвора пре подношења оптужног 
предлога за горе наведена кривична дела; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад; да има 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора о свом 
раду (извештај просветног саветника); доказ о резул-
татима стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања (доставља кандидат на кон-
курсу који је претходно обављао дужност директора 
установе). Изабрани кандидат који нема положен 
испит за директора, дужан је да га положи у року од 
две године од дана ступања на дужност. Изузетно, ако 
се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одгова-
рајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, 88/2017 и 27/2018 - др. закони), дужност 
директора може да обавља и лице које има образо-
вање из члана 140 став 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 88/2017 
и 27/2018 - др. закони) за наставника основне шко-
ле, дозволу за рад наставника или стручног сарад-
ника, обуку и положен испит за директора установе 
и најмање десет година рада у установи образовања 
након стеченог образовања. Уз пријаву на конкурс 
(својеручно потписану) учесници конкурса достављају 
следећу документацију којом доказују да испуњавају 

прописане услове: биографију са кратким прегледом 
кретања у служби и предлогом плана рада директо-
ра школе за време трајања мандата; оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 
оверену фотокопију документа о положеном испиту 
за лиценцу, односно стручном испиту за наставника, 
педагога или психолога (дозвола за рад); потврду о 
радном стажу у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања 
(оригинал); уверење из надлежне службе Министар-
ства унутрашњих послова да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела наведена у 
условима за избор директора (не старије од шест месе-
ци, оригинал); уверења основног суда да против кан-
дидата није покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптуж-
нице којој није претходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре подношења 
оптужног предлога - за наведена кривична дела, (не 
старије од шест месеци, оригинал); уверење привред-
ног суда да није правоснажно осуђен за привредни 
преступ у вршењу раније дужности (не старије од 30 
дана од датума објаве конкурса, оригинал); уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци, оригинал); извод из матичне књиге рођених 
са холограмом (оригинал или оверена фотокопија); 
лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма, издато од надлежне здравствене установе (не ста-
рије од шест месеци, оригинал или оверена копија); 
извештај просветног саветника као доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата (уко-
лико је кандидат имао појединачни стручно-педа-
гошки надзор); уколико нема овај извештај, кандидат 
доставља краћу изјаву на околност недостављања 
извештаја; доказ о резултатима стручно-педагош-
ког надзора школе и оцену спољашњег вредновања 
доставља кандидат на конкурсу који је претходно 
обављао дужност директора школе; оверену фотоко-
пију уверења о положеном испиту за директора уста-
нове (пријава која не садржи уверење о положеном 
испиту за директора установе неће се сматрати непот-
пуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у 
законском року положи испит за директора школе); 
уколико кандидат није стекао одговарајуће образо-
вање на српском језику, у обавези је да достави доказ 
да је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе (оригинал или 
оверена фотокопија). Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја и дос-
тавља га одштампаног уз осталу документацију. Рок за 
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављи-
вања. Комисија за избор директора ће након обраде 
конкурсне документације и утврђивања испуњености 
законом прописаних услова за избор директора, оба-
вити интервју са кандидатима. Пријаве са потребном 
документацијом достављају се у затвореној коверти, 
лично у канцеларији секретара школе, радним даном 
од 9 до 13 часова или поштом на горе наведену адре-
су, са назнаком „Пријава на конкурс за директора шко-
ле“. Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс 
неће бити разматране. Школа нема обавезу враћања 
конкурсне документације. Ближа обавештења о кон-
курсу могу се добити од секретара школе, на телефон: 
014/271-104.

ВРАЊЕ

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др ИЗАБЕЛ ЕМСЛИ ХАТОН”

17500 Врање, Моше Пијаде бб

Професор математике
за 83,3% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
функције директора школе

УСЛОВИ: орофесор математике, дипломирани мате-
матичар, дипломирани математичар за теоријску 
математику и примене,  дипломирани математичар 
за рачуноводство и информатику, дипломирани мате-
матичар  информатичар, дипломирани математичар 
професор математике,  дипломирани математичар 
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за математику економије, професор математике тео-
ријско усмерење, професор математике теоријски 
смер, професор математике и рачуноводства,  про-
фесор информатике математике, професор хемије- 
математике, професор географије - математике, 
професор физике - математике, професор биологије 
- математике, дипломирани математичар - астроном, 
дипломирани математичар - теоријска математика, 
дипломирани математичар - примењена математи-
ка, дипломирани математичар - математика финан-
сија, дипломирани инжењер математике (са избор-
ним предметом Основи геометрије), дипломирани 
информатичар, дипломирани професор математике 
- мастер, дипломирани математичар - мастер, мастер 
математичар, мастер професор математике. Лице из 
тачке 13. који је стекао академско звање мастер мора 
имати предходно завршене основне академске сту-
дије на студијским програмима Математика или При-
мењена математика (са положеним испитом из пред-
мета Геометрија или Основи геометрије).

ОСТАЛО: психичка, физичка  и здравствена способ-
ност за рад са децом и ученицима, да кандидати нису 
осуђивани правоснажном прсудом за кривична дела 
утврђена у члану 139. став 1. тачка 3. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (прибавља 
установа), да имају држављанство Републике Србије, 
да знају језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом 
доставити оригинале или оверене фотокоије сле-
дећих докумената: диплому или уверење о стеченом 
одговарајућем образовању, уверење о држављан-
ству - не старије од 6 месеци, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење из казнене евиденције, уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима и децом (доставља се пре закљу-
чења уговора о раду), пријавни формулар са звани-
чне странице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја Републике Србије. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у обзир. Конкурс је 
отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати 
са назнаком: „За конкурс“, на адресу школе: Меди-
цинска школа “Др Изабел Емсли Хатон”, Моше Пијаде 
бб, 17501 Врање.

ВРШАЦ

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

тел. 013/865-333

Наставник математике
са 88,89% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
боловања

Наставник историје
са 35% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
боловања

Наставник техничког и 
информатичког образовања, технике 

и технологије
са 40% радног времена, на одређено 

време до повратка запосленог са 
функције

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове про-
писане у члану члану 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 
88/2017, 7/18 и 10/19), у даљем тексту: Закон. Може 
бити изабрано лице које има одговарајуће високо 
образовање стечено на: 1) студијама другог степе-
на - мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије или специјалистичке академске студије (студије 
другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука - у 
ком случају је неопходна завршеност студија првог 

степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета) или 2) 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године, за наставника 
те врсте школе и подручја рада, за педагога и пси-
холога школе; поседовање дозволе за рад (лиценце) 
за наставника, васпитача или стручног сарадника; 
поседовање психичке, физичке и здравствене спо-
собност за рад са децом и ученицим; неосуђиваност 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злоставлање 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за кандидата није, у складу са Законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; поседовање 
држављанства Републике Србије; знање српског 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад 
у школи. Уколико се на конкурс не пријави ниједан 
кандидат са одговарајућим образовањем из члана 
140 став 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, може да бити изабрано лице које, 
уз испуњеност осталих горе наведених услова, има 
одговарајуће високо образовање на студијама првог 
степена, студијама у трајању од три године или више 
образовање.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће узети у разматрање, као ни фотоко-
пије докумената које нису оверене од стране надлеж-
ног органа (јавног бележника, градске или општинске 
управе, суда). Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да приложи: пријавни формулар који се налази на 
званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја; биографске подат-
ке, односно радну биографију; оверену фотокопију 
дипломе о завршеном одговарајућем високом обра-
зовању; оверену фотокопију уверења о положеном 
испиту за лиценцу, односно стручном испиту (дозво-
ли за рад); лекарско уверење (не старије од 6 месе-
ци); уверење о некажњавању из МУП-а за кривична 
дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона и из суда 
(не старије од 6 месеци); копију извода из матичне 
књиге рођених; доказ о знању српског језика (осим 
кадидата који су одговарајуће образовање стекли на 
српском језику); пријаве доставити на горенаведену 
адресу, у затвореној коверти, са назнаком, лично или 
поштом. Ближе инфорације о конкурсу могу се доби-
ти код секретара школе, на телефон: 013/865-333.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ

“МИХАИЛО ПАВЛОВ” 
26300 Вршац, Омладински трг 1 

тел. 013/832-517

1) Сарадник у настави у ужим 
научно-стручним областима: 

Педагогија, за предмете: Методика 
развоја говора (на ромском 
језику); Методика развоја 

говора деце јасленог узраста (на 
ромском језику), Матерњи језик и 
књижевност, за предмете: Ромски 

језик; Књижевност за децу (на 
ромском језику); Култура говора (на 
ромском језику), Матерњи језик са 

развојем говора на јасленом узрасту 
(на ромском језику)

на одређено време у трајању од 1 године

УСЛОВИ: У звање сарадника у настави се бира кан-
дидат који је студент мастер академских или мастер 
струковних студија односно специјалистичких ака-
демских или струковних студија, који је струковне сту-

дије за васпитаче првог степена завршио са оценом 
најмање 8, који има способност за стручни и наставни 
рад и који испуњава опште услове за звања и рад 
на високошколским установама, а према одредбама 
чл.62.став 4-5 Закона о високом образовању („Сл. 
гласник” РС бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тума-
чење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014). 
У складу са природом предмета, кандидат мора бити 
билингвални говорник српског и ромског језика. 

2) Предавач у ужој научно-стручној 
области: Медицинске науке за 

предмете: Здравствена нега. Дечја 
физиологија са основама анатомије, 

Психопатологија развојног доба
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: У звање предавача бира се кандидат који 
има научни назив магистра наука VII/2 ССС или 
стручни назив специјалисте стечен на академским 
студијама на Медицинском факултету, који има 
објављене стручне радове и способност за стручни и 
наставни рад и који испуњава опште услове за звања 
и рад на високошколским установама, а према одред-
бама чл. 62 став 4 и 5Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник” РС бр. 88/2017).

ОСТАЛО: кандидати су обавезни да приложе следећу 
документацију: фотокопију личне карте, оверену 
диплому о завршеном школовању, радну биографију 
са библиографијом и радовима. Кандидат за радно 
место 1 прилаже и уверење да је студент на мастер 
академским или струковним односно специјалистич-
ким академским или  струковним студијама. Изабра-
ни кандидат ће након избора у звање приложити и 
лекарско уверење о општој здравственој способности 
и судско уверење да се против њега не води кривич-
ни поступак. Кандидати који тражена документа већ 
имају у персоналним досијеима који се чувају код 
послодаваца иста ће бити призната. Пријаве на кон-
курс, са потпуном документацијом, подносе се дирек-
тору Високе школе струковних студија за васпитаче 
на горе наведену адресу. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана по објављивању конкурса у публикацији 
“Послови”.

ОШ “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
26370 Хајдучица, Валентинова 3

тел. 013/864-103

Наставник географије
са 35 % радног времена, до повратка 

запосленог са функције

Наставник историје
са 35% радног времена, до повратка 
запослене са породиљског боловања

Наставник техничког и 
информатичког образовања, 

технике и технологије
са 40% радног времена, до повратка 

запосленог са функције

Наставник информатике и 
рачунарства

са 15% радног времена, до повратка 
запосленог са функције

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове 
прописане у члану члану 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” број 88/2017, 7/18 и 10/19), у даљем тексту: 
Закон. Може бити изабрано лице које има одго-
варајуће високо образовање стечено на: 1) сту-
дијама другог степена мастер академске студије, 
мастер струковне студије или специјалистичке ака-
демске студије (студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
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и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука - у ком случају је 
неопходна завршеност студија првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета) или 2) основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, за наставника те 
врсте школе и подручја рада, за педагога и психо-
лога школе; поседовање дозволе за рад (лиценце) 
за наставника, васпитача или стручног сарадни-
ка; поседовање психичке, физичке и здравствене 
способност за рад са децом и ученицим; неосуђи-
ваност 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 родоскрнављење, за кривично дело примања 
мита или давања мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела противполне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са Законом, утврђено дискримина-
торско понашање; поседовање држављанства 
Републике Србије; знање српског језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад у Школи. 
Уколико се на конкурс не пријави ниједан канди-
дат са одговарајућим образовањем из члана 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања, може да бити изабрано лице које, уз 
испуњеност осталих горе наведених услова, има 
одговарајуће високо образовање на студијама 
првог степена, студијама у трајању од три године, 
или више образовање. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети 
у разматрање, као и фотокопије докумената које 
нису оверене од стране надлежног органа (јавног 
бележника, градске или општинске управе, суда). 
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: 
пријавни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја; биографске податке, 
односно радну биографију; оверену фотокопију 
дипломе о завршеном одговарајућем високом 
образовању; оверену фотокопију уверења о поло-
женом испиту за лиценцу, односно стручном испи-
ту (дозволи за рад); лекарско уверење (не старије 
од 6 месеци); уверење о некажњавању из МУП-а за 
кривична дела из члана 139. став 1. тачка 3) Закона 
и из СУД-а(не старије од 6 месеци); копију извода 
из матичне књиге рођених; доказ о знању српског 
језика (осим кадидата који су одговарајуће образо-
вање стекли на српском језику); пријаве доставити 
на горе наведену адресу, у затвореној коверти, са 
назнаком, лично или поштом. Ближе инфорације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе на 
телефон 013/864-103.

ЗАЈЕЧАР

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ЂУЛИЋ“

19000 Зајечар, Насеље Краљевица бб

Педагошки асистент
на одређено време за школску 

2019/2020. годину

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа прописаних чланом 24 Закона о раду, 
кандидати треба да испуњавају и услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и вас-
питања и да имају одговарајуће образовање. Кан-
дидат мора да има одговарајуће образовање - IV 
степен стручне спреме; познавање ромског језика; 
завршена уводна обука за педагошког асистента; 
да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-

дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на коме се остварује васпитно-обра-
зови рад. Уз пријавни формулар, који се преузима 
са интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, кандидати достављају 
потребну документацију, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“, 
лично или на горенаведену адресу. Конкурс спро-
води Конкурсна комисија именована решењем од 
стране директора установе. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Уз пријаву 
и биографију кандидати су дужни да доставе ове-
рене преписе и то: оверену фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми; сертификат о завршеној 
уводној обуци за педагошког асистента; уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених; уверење - потврду о неос-
уђиваности (да није старија од 6 месеци). Доказ да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима прибавља кандидат 
пре закључења уговора о раду, а доказ да зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује васпитно-об-
разовни рад се доставља уз пријаву, у случају да је 
одговарајуће образовање стечено ван територије 
Републике Србије. Кандидати који су изабрани у 
ужи избор, биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом у Националну службу 
за запошљавање у Зајечару. 

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа прописаних чланом 24 Закона о раду, 
кандидати треба да испуњавају и услове из чла-
на 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања и да имају одговарајуће образовање. 
Кандидат мора да има средњу медицинску школу 
васпитачког смера - IV степен стручне спреме; да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на коме се остварује васпит-
но-образовни рад. Уз пријавни формулар, који 
се преузима са интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, канди-
дати достављају потребну документацију у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови“, лично или на горенаведену 
адресу. Конкурс спроводи Конкурсна комисија 
именована решењем од стране директора уста-
нове. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Доказе о испуњености услова из 
тачке 4, уз пријаву кандидати треба да доставе 
оверене преписе и то: диплому о стручној спре-
ми; уверење - потврду о неосуђиваности (да није 
старија од 6 месеци); уверење о држављанству 
(да није старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених. Доказ да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима прибавља кандидат пре закључења уго-
вора о раду, а доказ да зна српски језик и језик 

на коме се остварује васпитно-образовни рад се 
доставља уз пријаву у случају да је одговарајуће 
образовање стечено ван територије Републике 
Србије. Кандидати који су изабрани у ужи избор, 
биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом у Националну службу за 
запошљавање у Зајечару. Пријаве са потребном 
документацијом доставити на горенаведену адре-
су. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “БАЈКА”
19350 Књажевац, Капларова 6

тел. 019/731-425

Педагошки асистент
на одређено време за радну 2019/2020. 

годину

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да има одговарајуће образовање - IV сте-
пен стручне спреме, познавање ромског језика, 
завршена уводна обука за педагошког асистента; 
да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; познавање српс-
ког језика. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства, 
а заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају и оверене преписе, и то: оверену фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми; серти-
фикат о завршеној уводној обуци за педагошког 
асистента; завршен програм обуке за педагошке 
асистенте, девет модула у трајању од 196 часова 
(36 ЕСПБ); уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци), извод из матичне књиге рођених; уве-
рење - потврду о неосуђиваности (да није старија 
од 6 месеци). Доказ да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима прибавља кандидат пре закључења уговора 
о раду, а доказ да зна српски језик и језик на којем 
се остварује васпитно-образовни рад се доставља 
уз пријаву, у случају да је одговарајуће образо-
вање стечено ван територије Републике Србије. У 
поступку избора педагошког асистента прибавља 
се мишљење надлежног органа јединице локалне 
самоуправе. Рок за пријављивање кандидата на 
оглас је осам дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови“. Комисија утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни однос из 
члана 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 и 
10/19), у року од 8 дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор, у року од осам дана упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са децом коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. Одлуку о избо-
ру кандидата доноси Конкурсна комисија након 
обављеног разговора са кандидатима који испуња-
вају прописане услове и доноси решење о избору 
кандидата у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора. Пријаве са потребном документацијом 
доставити: Предшколској установи „Бајка“, Књаже-
вац, Капларова 6. За више информација позвати на 
телефон: 019/731-425. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати.

Наука и образовање
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Наука и образовање

СРЕДЊА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“
19370 Бољевац, Кнеза Милоша 13

Професор рачунарства и 
информатике

са 90% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова прописаних 
чланом 24. Закона о раду („Службени гласник РС” бр. 
24/05, 61/05, 75/14, 13/17 - Одлука УС, 113/17 и 95/18 
- аутентично тумачење), треба да испуњава и посеб-
не услове прописане чланом 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС” бр. 88/17, 27/18- др закони и 10/19), односно 
да: 1) има одговарајуће образовање у складу са чла-
ном 140. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18- 
др закони и 10/19), које је стекао на: а) студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: студије другог степена из научне, однос-
но друге стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисциплинрне сту-
дије другог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице 
са стеченим одговарајућим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичко струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или вишим 
оразовањем. У складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у гимназији („Службени глас-
ник РС - Просветни гласник” бр. 15/2013, 11/2016, 
2/2017, 11/2017, 13/2018 и 7/2019):1) професор 
информатике, односно дипломирани информати-
чар;2)професор математике, односно дипломирани 
математичар, смер рачунарство и информатика;3) 
дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови 
осим енергетског; 4) дипломирани инжењер елек-
тронике, сви смерови осим индустријске енергетике; 
5) дипломирани инжењер за информационе систе-
ме, одсеци за информационе системе информацио-
не системе и технологије;6) дипломирани инжењер 
организације за информационе системе, одсеци за 
информационе системе и информационе системе и 
технологије;7) дипломирани инжењер организацио-
них наука, одсеци за информационе системе, инфор-
мационе системе и технологије, одсек за управљање 
квалитетом;8) дипломирани инжењер информати-
ке, односно дипломирани инжењер рачунарства; 9) 
дипломирани економист, смерови: кибернетско-ор-
ганизациони, економска статистика и информатика, 
економска статистика и кибернетика, статистика и 
информатика или статистика, информатика и квант-
на економија;10) дипломирани информатичар;11) 
дипломирани информатичар - пословна инфор-
матика;12) дипломирани информатичар - профе-
сор информатике;13) дипломирани информатичар 
- мастер;14) дипломирани професор информатике 
- мастер;15) дипломирани информатичар - мастер 
пословне информатике;16) дипломирани инжењер 
организационих наука - мастер, студијски програм 
Информациони системи и технологије;17) мастер 
математичар;18) мастер информатичар;19) мастер 
инжењер електротехнике и рачунарства;20) мастер 
инжењер информационих технологија; 21) мастер 
инжењер организационих наука (студијски програм 
Информациони системи и технологије или Софтвер-
ско инжењерство и рачунарске науке);22) мастер 
професор информатике и математике; 23) мастер 
инжењер софтвера;24) мастер инжењер информа-
ционих технологија и система; 25) мастер професор 
предметне наставе (претходно завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет).Лица из става 1. ове тачке 
која су стекла академско звање мастер, морају имати, 
у оквиру завршених студија, положено најмање пет 

информатичких предмета (од тога најмање један из 
области Програмирање и најмање један из области 
Објектно оријентисано програмирање) и најмање 
три предмета из области Математика, што доказују 
потврдом издатом од стране високошколске устано-
ве. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада 
из предмета Рачунарство и информатика може да 
изводи и лице које је стекло академско звање мастер, 
а у оквиру завршених студија има положених нај-
мање пет информатичких предмета (од тога најмање 
један из области Програмирање и најмање један из 
области Објектно оријентисано програмирање) и нај-
мање три предмета из области Математика. Наставу и 
друге облике образовно-васпитног рада из предмета 
Рачунарство и информатика може да изводи и лице 
које је на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, савла-
дало програм рачунарства и информатике у трајању 
од најмање четири семестра. Кандидат треба и да: 
2) има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца или које је осуђено за; кривич-
на дела насиље у породици; одузимање малолет-
ног лица; запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, ни лице за које је у скла-
ду са законом утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије;5) зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Кандидати треба да доставе попуњен пријав-
ни формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја; оригинал или оверену фотокопију 
дипломе (уверења) о стеченом образовању; оригнал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије; оригинал или оверену фотоко-
пију уверења из казнене евиденције Министарства 
унутрашњих упослова којим кандидат доказује да 
није осуђиван ускладу са чланом 139. став 1. тачка 3)  
Закона о основама система образовања и васпитања, 
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених. Кандидат који буду изабрани у ужи 
избор, у року од 8 дана биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима 
који врши надлежна служба за запошљавање. Кан-
дидат који буде изабран пре закључења уговора о 
раду доставља уверење о здравственој способности. 
Уверења која се достављају не смеју бити старија 
од 6 месеци. Рок за подношење пријава са потреб-
ним доказима је 8 дана од дана објављивања текста 
конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве слати 
на адресу: Средња школа „Никола Тесла“ Бољевац, 
Кнеза Милоша 13, 19370 Бољевац, са назнаком „За 
конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве се 
неће разматрати. Сва потребна обавештења можете 
добити од секретара школе, лично или телефоном на 
број: 030/463-392. 

ОШ “ЂУРА ЈАКШИЋ“
19000 Зајечар, Лењинова 1

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2019/2020. године

УСЛОВИ: најмање средња стручна спрема, положен 
одговарајући ниво обуке, најмање уводна обука за 
педагошког асистента прописана Правилником о 
програму обуке за педагошког асистента („Сл. глас-
ник РС” број 11/2010), да испуњава услове из чла-
на 139. Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС” број 88/2017, 27/2018 
- др.закон), да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима, да је 
држављанин Републике Србије, да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у члану 139. став 1. тачка 3) Закона о основама систе-

ма образовања и васпитања, да познаје српски језик 
и језик на коме се изводи образовно васпитни рад, и 
ромски језик - када се ради са ученицима и породица-
ма из ромске заједнице сходно члану 141. став 8. и 9. 
Закона о основама система образовања и васпитања, 
када је то неопходно. У поступку избора педагошког 
асистента прибавља се мишљење надлежног органа 
јединице локалне самоуправе.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар 
скинут са званичне странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, и уз одштампан, 
попуњен и потписан формулар који је обавезан 
доставља и своју пријаву по конкурсу - конкурсној 
комисији школе и то: диплома о завршеној средњој 
школи, уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци), извод из матичне књиге рођених, уверење 
/сертификат о положеном нивоу обуке за педагош-
ког асистента, доказ о знању ромског језика у складу 
са законом, доказ о неосуђиваности и о непостојању 
дискриминаторног понашања, уверење из поли-
цијске станице да лице није осуђивано правноснаж-
ном 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кри-
вично 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 дискри-
минаторно понашање. Доказ да лице има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са учени-
цима доказује се уверењем надлежног дома здравља 
- службе медицине рада пре закључивања 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 копија-
ма. Неблаговремене, неуредне и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Школа није у 
обавези да враћа конкурсну документацију. Пријаве 
са потребном документацијом слати препоручено 
поштом на адресу: Основна школа „Ђура Јакшић” 
Зајечар, Лењинова 1, или предати лично у секрета-
ријату школе, са назнаком “За конкурс/педагошки 
асистент - конкурсној комисији школе”, радним дани-
ма од 08 до 13 часова, телефон: 019/34-00-517.

ЗРЕЊАНИН

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО ЋОПИЋ“

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

Наставник немачког језика
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, 
са 44% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни 
однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду 
(„Службени гласник РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС), кандидат тре-
ба да испуњава и услове утврђене у чл. 139, 140, 
142 и 144 Закона о основама система образовања и 
васпитања (даље: Закон) и у члану 2 став 2-6 Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи, а то су: 
1. да има одговарајуће образовање и то: А) висо-
ко образовање на студијама 2. степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
(2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких 
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наука (мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета); или 
Б) високо образовање на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Сматра се да наставник, васпитач и 
стручни сарадник који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу има 
образовање из члана 142 став 1 Закона. Послове 
наставника, васпитача и стручног сарадника може 
да обавља лице које има дозволу за рад (лицен-
цу). Без лиценце послове наставника, васпитача и 
стручног сарадника може да обавља: 1. приправ-
ник (најдуже 2 године од дана заснивања радног 
односа у установи); 2. лице које испуњава услове 
за наставника, васпитача и стручног сарадника са 
радним стажом стеченим ван установе, под усло-
вима и на начин утврђен за приправнике (најду-
же 2 године од дана заснивања радног односа у 
установи); 3. лице које је засновало радни однос на 
одређено време ради замене одсутног запосленог 
(најдуже 2 године од дана заснивања радног одно-
са у установи); 4. сарадник у предшколској уста-
нови (ако има образовање из члана 142 Закона); 
5. педагошки и андрагошки асистент и помоћни 
наставник. Наставу и друге облике образовно-вас-
питног рада у предметној настави из страног језика 
као обавезног предмета у првом циклусу основног 
образовања и васпитања могу да изводе лица, 
и то: 1) професор одговарајућег страног језика, 
2) професор разредне наставе, 3) дипломирани 
филолог, односно професор језика и књижевности, 
4) дипломирани школски педагог или школски пси-
холог, 5) дипломирани педагог или дипломира-
ни психолог, тачке 6)-8) (брисане); 9) лице које 
испуњава услове за наставника предметне наставе 
у основној школи, а које је на основним студија-
ма положило испите из педагошке психологије или 
педагогије и психологије, као и методике наставе, 
10) професор, односно дипломирани филолог за 
немачки језик и књижевност, 11) мастер филолог 
(студијски програм или главни предмет/профил 
немачки језик), 12) мастер професор језика и књи-
жевности (студијски програм или главни предмет/
профил немачки језик). Предност за извођење 
наставе из страног језика у првом циклусу осно-
вног образовања и васпитања из става 2 овог чла-
на имају мастер професор језика и књижевности 
(одговарајући студијски програм или главни пред-
мет/профил), односно мастер филолог (одгова-
рајући студијски програм или главни предмет/про-
фил), односно професор, односно мастер учитељ, 
односно дипломирани учитељ - мастер, односно 
професор разредне наставе, мастер професор 
или професор у предметној настави и наставник 
у предметној настави са положеним испитом Б2. 
Кандидат треба и: 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4. да има држављанство 
Републике Србије; 5. да зна српски језик (језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад). 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан 
да обавезно достави: 1. доказ о одговарајућем висо-
ком образовању: а) оверена фотокопија дипломе/
уверења траженог степена и врсте образовања, б) 
доказ о образовању из педагошких, психолошких и 
методичких дисциплина (оверена фотокопија дока-
за који издаје високошколска установа); 2. уверење 
о држављанству, оригинал или оверена фотоко-
пија; 3. извод из матичне књиге рођених, оригинал 

или оверена фотокопија; 4. доказ да није осуђиван 
(за горенаведена дела у тачки 3, који није старији 
од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија; 5. 
доказ да је стекао образовање на српском језику 
или је положио испит из српског језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе (диплома/
уверење издато на српском језику која се приложи 
као доказ под тачком 1 сматра се доказом о знању 
српског језика под тачком 5); лекарско уверење (ори-
гинал или оверену фотокопију) доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Услови тра-
жени овим конкурсом доказују се приликом пријема у 
радни однос и проверавају се у току рада. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају 
установи. Комисија утврђује испуњеност услова кан-
дидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона, 
у року од осам дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, 
у року од осам дана упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам дана 
од дана пријема резултата психолошке процене спо-
собности за рад са децом и ученицима. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима са листе 
и доноси решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања огласа за наставника немачког 
језика. Пријаве слати на адресу школе: Бранка Ради-
чевића 8, 23261 Лукићево, са назнаком „За конкурс”. 
У обзир ће се узети само благовремене и потпуне 
пријаве. За све додатне информације обратити се 
директору школе на телефон: 023/875-017.

СРЕДЊА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

23240 Сечањ, Гимназијска 2

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице 
које испуњава следеће услове: да има одговарајуће 
високо образовање у складу са чланом 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпитања 
стечено: на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) и то: студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета, студије другог сте-
пена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдициплинар-
не 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. септем-
бра 2005. године, за наставника, педагога или пси-
холога; лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) члана 
140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; да има дозволу 
за рад (лиценцу) наставника, педагога или психо-
лога; да има дозволу за рад директора - лиценцу за 
директора (кандидат који нема лиценцу за директо-
ра може бити изабран, али ће бити дужан да испит 
за директора положи у року од две године од дана 
ступања на дужност); да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 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 мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 

саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (српски језик); да има најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања. Изузет-
но, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат 
са одговарајућим образовањем из члана 140 став 1 
и 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања, дужност директора средње школе може да 
обавља лице које има одговарајуће образовање из 
члана 140 став 3 Закона, за наставника те врсте шко-
ле, дозволу за рад наставника, васпитача и струч-
ног 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 и попуњен 
пријавни формулар који се преузима са званичне 
интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, кандидат је дужан да достави 
следећу документацију: диплому о стеченом одгова-
рајућем високом образовању (оригинал или оверену 
фотокопију); уверење о положеном стручном испи-
ту, односно испиту за лиценцу (оригинал или ове-
рена фотокопија); дозволу за рад директора школе, 
односно уверење о положеном испиту за директора 
школе, уколико га поседује (оригинал или оверена 
фотокопија); уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена фотокопија, не ста-
рије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија); доказ о знању 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад 
- српски језик (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику); уверење да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
наведена кривична дела из члана 139 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од 6 месеци); уверење надлежног привредног суда 
да кандидат није правоснажно осуђен за привредни 
преступ у вршењу раније дужности (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); уве-
рење из суда и тужилаштва да против кандидата 
није покренут кривични поступак, донета наредба о 
спровођењу истраге, покренута оптужница или доне-
то решење о одређивању притвора (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); потвр-
ду да има најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; доказ о резултату струч-
но-педагошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника), уколико га поседује; доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања (уколико је кандидат 
претходно обављао дужност директора установе); 
биографију са кратким прегледом кретања у служби 
и предлогом програма рада директора школе. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима доставља се пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за подношење пријава на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Благовременом прија-
вом на конкурс сматра се пријава која је непосредно 
предата школи пре истека рока утврђеног у конкурсу 
или је пре истека тог рока предата пошти у облику 
препоручене пошиљке. Потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи радну биографију и све прилоге 
који се захтевају у конкурсу. Кандидат може доказе о 
испуњености услова за избор да достави после исте-
ка рока за достављање пријава на конкурс, али само 
ако учини вероватним да те доказе није могао да бла-
говремено прибави из оправданих разлога. Накнадно 
достављање доказа може се прихватити само ако их 
је школа примила пре него што је комисија почела 
да разматра конкурсни материјал. Пријаве се подно-
се лично или путем поште на горенаведену адресу, 
са назнаком „Конкурс за избор директора школе“. 
Додатне информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, на број телефона: 023/3841-035.

Наука и образовање
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Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА
 „ПЕТЕФИ ШАНДОР“
23218 Нова Црња, ЈНА 113

тел. 023/815-024

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова прописаних 
Законом о раду треба да испуњавају и услове пропи-
сане члановима 122 став 5, 139 и 140 ставови 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - други 
закон и 27/2018 (II) - други закон и 10/2019), и то: 1. да 
поседују одговарајуће високо образовање за наставни-
ка основне школе, педагога или психолога: на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: 1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; 2) студије другог степена из педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука (са 
завршеним студијама првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета); на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; 2. да кандидат поседује лиценцу, односно положен 
стручни испит за наставника, психолога или педагога 
(дозволу за рад наставника, педагога или психолога); 
3. да има најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; 4. држављанство Републи-
ке Србије; 5. обуку и положен испит за директора уста-
нове, изабрани кандидат који нема положен испит за 
директора, дужан је да га положи у року до две године 
од дана наступања на дужност; 6. психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
7. да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело или привредни преступ утврђен Законом о 
основама система образовања и васпитања, 8. знање 
српског језика - кандидат, наставник разредне наста-
ве, мора имати стечено одговарајуће образовање на 
српском језику или положен испит из српског језика са 
методиком по програму одговарајуће високошколске 
установе; кандидат, наставник или стручни сарадник, 
мора имати стечено средње, више или високо обра-
зовање на српском језику или положен испит из срп-
ског језика по програм одговарајуће високошколске 
установе; 9. доказ о знању језика на ком се изводи 
образовно-васпитни рад у школи - мађарски (уколико 
одговарајуће образовање није стечено на мађарском 
језику). Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс 
приложе: уверење о држављанству - оригинал или 
оверену фотокопију (не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених - оригинал или оверену 
фотокопију (не старији од 6 месеци); оверен препис 
/ фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ 
о знању језика на ком се изводи образовно-васпитни 
рад у школи - мађарски (уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на мађарском језику); оверен пре-
пис / фотокопију документа о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту; доказ о неосуђи-
ваности и о непостојању дискриминаторног понашања 
(да лице није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање) - 
прибавља се од надлежне полицијске управе (не ста-
рије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију 
уверења надлежног основног и вишег суда да против 
кандидата није покренут кривични поступак, донета 
наредба о спровођењу истраге, подигнута оптужни-

ца или донето решење о одређивању притвора (не 
старије од 6 месеци); уверење да кандидат није прав-
носнажно осуђен за привредни преступ (прибавља се 
од надлежног привредног суда); доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење) - прибавља 
се од надлежне здравствене установе; потврду о рад-
ном искуству; доказ о резултатима стручно-педагош-
ког надзора установе и оцену спољашњег вредновања 
(само кандидати који су претходно обављали дужност 
директора установе); доказ о резултатима струч-
но-педагошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника, уколико га кандидат поседу-
је); оверен препис/фотокопију уверења о положе-
ном испиту за директора установе (ако је кандидат 
поседује); преглед кретања у служби са биографским 
подацима и оквирни план рада за време мандата. 
Пријаве доставити на адресу: Основна школа „Пете-
фи Шандор“, ЈНА 113, 23218 Нова Црња, са назнаком 
„За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће узимати у обзир. Рок за подношење молбе је 15 
дана од дана објављивања конкурса. За све додатне 
информације можете се обратити секретару школе, на 
телефон: 023/815-024, сваког радног дана од 7 до 14 
часова. Министар у року од 30 дана од дана пријема 
документације коју му доставља школски одбор, врши 
избор директора школе и доноси решење о његовом 
именовању, о чему школа обавештава лица која су се 
пријавила на конкурс.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
23266 Чента, Чарнојевићева 17

Наставник технике и технологије у 
другом образовном циклусу

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, 

са 30% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених Законом, кандидат треба да испуњава и 
посебне услове утврђене у чл. 139, 140 и 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 
10/2019), члану 3 став 1 тачка 13 Правилника о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС”, број 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19), као и да 
испуњава истоветно утврђене услове у општим акти-
ма школе и то: 1. да има одговарајуће високо образо-
вање, те да има следећи стручни назив за занимање 
за радно место: професор техничког образовања, 
професор технике, професор технике и информатике, 
професор информатике и техничког образовања, про-
фесор техничког образовања и машинства, професор 
технике и машинства, професор машинства, професор 
електротехнике, професор техничког образовања и 
техничког цртања, професор техничког образовања и 
физике, професор физике и основа технике, професор 
техничког образовања и хемије, дипломирани педагог 
за физику и општетехничко образовање ОТО, дипло-
мирани професор физике и основа технике за основну 
школу, професор физике и основа технике за основну 
школу, професор техничког образовања и васпитања, 
професор техничког васпитања и образовања,  про-
фесор политехничког образовања и васпитања, про-
фесор политехничког васпитања и образовања, про-
фесор политехничког образовања, професор технике 
и графичких комуникација, професор производно-тех-
ничког образовања, дипломирани педагог за техничко 
образовање, дипломирани педагог за физику и осно-
ве технике, професор основа технике и производње, 
професор политехнике, професор технике и медијате-
карства, професор техничког образовања и медијате-
кар, дипломирани физичар - професор физике и осно-
ва технике за основну школу - мастер, дипломирани 
професор физике и основа технике за основну школу 
- мастер, дипломирани професор технике и информа-
тике - мастер, дипломирани професор технике - мас-
тер, мастер професор технике и информатике, мастер 
професор информатике и технике, професор основа 
технике и информатике, мастер професор технике и 
информатике за електронско учење, мастер профе-

сор предметне наставе (претходно завршене студије 
првог степена из области техничког и информатич-
ког образовања). Наставу из предмета одређених у 
ставу 1 овог члана могу да изводе и лица која су завр-
шила двопредметне студије на факултету, ако су на 
том факултету савладала програм из тих предмета у 
трајању од осам семестара. Кандидат треба и: 2. да 
има образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија и након дипломирања од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у скла-
ду са Европским системом преноса бодова; 3. да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 4. да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривично дело насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање или 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 међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за коју није, у складу 
са законом утврђено дискриминаторно понашање; 5. 
да је држављанин РС; 6. да зна језик на којем се изво-
ди образовно-васпитни рад; 7. да је пунолетан; 8. да 
има извршену проверу посебних способности сходно 
чл. 154 ст. 5 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Ови услови доказују се приликом пријема 
у радни однос и проверавају се у току рада.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан 
да приложи: 1. одштампани примерак пријавног 
формулара који се попуњава на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, 2. фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; 3. додатак дипломи 
или потврду високошколске установе о остварености 
најмање 30 бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе у уста-
нови у складу са ЕСПБ; 4. уверење о држављанству; 
5. извештај о извршеном лекарском прегледу дос-
тавља се пре закључења уговора о раду од стране 
изабраног кандидата; 6. извештај из казнене евиден-
ције МУП-а; 7. извод из матичне књиге рођених; 8. 
кандидати са вишом стручном спремом достављају 
потврду о заснованом радном односу на неодређе-
но време и о трајању истог у другој установи. Дока-
зи о испуњености услова достављају се искључиво у 
папирној форми (пријаве поднете електронски неће 
се узимати у обзир), фотокопије приложених докуме-
ната морају бити оверене, а документа под тачкама 
4 и 7 не старија од шест месеци. Рок за подношење 
пријава са доказима о испуњавању услова конкурса 
је 15 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији Националне службе за запошљавање „Посло-
ви“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Пријаве на конкурс слати на адресу: 
Основна школа „Бранко Радичевић“, Чарнојевићева 
17, 23266 Чента.

Посао се не чека, посао се тражи
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Највећа понуда слободних 
послова на једном месту



Зоран Мартиновић, директор Нацио-
налне службе за запошљавање, гос-
тујући у Дневнику РТС-а, говорио је 
о сарадњи са колегама из Словеније 

и сајму запошљавања који је организовао 
Завод за запошљавање Словеније, у скла-
ду са билатералним споразумом који је 
потписан између две земље.

„Ово може бити добра вест за незапос-
лена лица, зато што ће имати могућност 
већег избора, а са друге стране имаће и 
могућност да се пре одласка у иностран-
ство добро информишу о свим условима 
рада, живота и боравка у некој страној 
земљи, јер се до сада дешавало да лица 
одлазе самостално, самоиницијативно, 
без одговарајуће припреме и адекватних 
информација и онда се суоче са одређе-
ним проблемима“, додао је Мартиновић.

Економске миграције
Указао је да држава закључивањем 

билатералних споразума покушава да 
гарантује права која имају и држављани 
земље у коју одлазе – исти систем пла-
та и исте услове рада. На питање да ли 
је наше тржиште рада у неравноправној 
утакмици у односу на словеначко, с об-
зиром да се ради о најбогатијој држави 
у региону са просечном платом од око 
1.100 евра и минималцем од близу 700 
евра, Мартиновић каже да у овом тре-
нутку не можемо да се такмичимо са 
Словенијом на том пољу, али да се ак-
тивно ради на побољшању услова рада и 
повећању зарада.

„Након најаве о повећању плата у 
јавном сектору и повећања минимал-
не цене рада, сигуран сам да ће велики 
број лица да се определи да ради у својој 
земљи, зато што није све идеално када 
одете у неку страну земљу. Тамо се наши 
људи суочавају са трошковима које у 
својој земљи немају, тако да не можемо 
само да рачунамо колика је плата, већ 
треба узети у обзир и све друге трошко-
ве“, нагласио је Мартиновић.

„Економске миграције су нормална 
ствар и пожељне су. Битно је нагласити 
да се сви људи који одлазе из Србије у 
неком тренутку и врате, економски осна-
жени и са неким новим квалификација-
ма и знањима“, рекао је Мартиновић.

Дефицитарна занимања 
у Србији

Навео је да у овом тренутку Србија има 
најнижу стопу незапослености од 10,3 од-
сто, према Анкети о радној снази из другог 
квартала ове године.

„То је био циљ Владе последњих неко-
лико година, заправо, тежило се томе да се 
стопа незапослености приближи једноци-
френом броју и просеку земаља Европске 
уније. Готово да смо у томе успели“, рекао 
је Мартиновић и указао да у овом тренут-
ку имамо око 509.000 незапослених на 
евиденцији, што је скоро 10 одсто мање 
него у истом периоду прошле године.

Ипак, нагласио је да је преко 500.000 
назапослених велики број. „Наше тр-
жиште рада не треба још да брине о томе 
да не можемо да обезбедимо потребне ка-
дрове, али треба да бринемо о томе како 

да обезбедимо оне стручне кадрове који 
често недостају“, додао је Мартиновић.

На питање који су то кадрови, дирек-
тор НСЗ објашњава да постоји листа та-
козваних дефицитарних занимања, која 
је годинама иста.

„Траже се профили који поседују одређе-
ну стручност, знање, пре свега у области 
грађевинске индустрије, заната – бравари, зи-
дари, тесари, молери, али наравно и у области 
туризма, угоститељства. Траже се лица са 
високом стручном спремом у области инфор-
мационо-комуникационих технологија, као и 
инжењери електронике, електротехнике, фар-
мацеути, лекари са специјализацијама“, навео 
је Мартиновић.

Нагласио је да то не значи да лица 
са овим занимањима и квалификација-
ма нема на нашој евиденцији, него да 
постоји већа тражња за овим профили-
ма, па често у одређеној средини или у 
одређеном тренутку послодавци не могу 
у неком краћем року да задовоље своје 
потребе за таквим радницима.

На питање да ли се таква ситуација 
може превазиђи тако што ће се лица са 
евиденције незапослених дошколовати 
за тражене послове, Мартиновић је објас-
нио да су за велики број лица потребне 
одговарајуће обуке, јер постоје људи који 
су дуже време чекали на посао, па су 
своја знања и занемарили и заборавили.

„Национална служба за запошља-
вање је институција која незапосленима 
омогућава и преквалификације и додат-
не обуке, у складу са потребама локалног 
тржишта рада, како би што пре дошли до 
посла“, истакао је Зоран Мартиновић.

ВЕЋА ПРАВА ЗА НАШЕ ДРЖАВЉАНЕ
У СЛОВЕНИЈИ

Катарина Јовичин, извор: ртс.рс

„Повећање платa и минималне цене рада сигурно ће утицати да се велики број 
лица определи да остане и ради у својој земљи, јер није све идеално када одете 

у неку страну земљу“, истакао је Зоран Мартиновић, директор Националне 
службе за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању 7301.08.201 25.09.2019. | Број 848 |   



   |  Број 848 | 25.09.2019. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs74 

„Задовољство ми је да отворим сајам у Зрењанину, на којем 
је више од 200 излагача из наше земље, али и из других зе-
маља. Данас сам обишао и велике послове који су покренути 
овде, радове на каналу Бегеј, прву фазу реконструисања ста-
диона, а наредне године кренућемо у другу фазу. Напредак у 
Зрењанину види се у привреди, образовању, здравству. Зрења-
нин је до пре само неку годину имао 12.000 незапослених, а да-
нас је тај број нешто већи од 4.000. Домаће и стране компаније 
инвестирају и Зрењанин се, као центар Баната, мења на боље и 
вуче и друге. То се види и на манифестацији ЗР-БизНет“, иста-
као је Игор Мировић, председник Владе Војводине, отварајући 
трећи по реду Сајам привреде ЗР-БизНет одржан у Зрењани-
ну, од 19. до 21. септембра, у Хали спортова „Медисон“, у Ка-
рађорђевом парку.

Сајам је реализован у организацији Града Зрењанина, 
Уније послодаваца - послодавци Зрењанина, Привредне ко-
море Србије - Регионалне привредне коморе Средњобанатског 
округа и Оппштег удружења предузетника, а компанија „ББ 
Трејд“ била је генерални спонзор.

И ове године подршку  ЗР-БизНет сајму пружиле су Раз-
војна агенција Србије (РАС), „Службени гласник Републике Ср-
бије“, Фонд за развој АП Војводине, републички Фонд за развој 
и друге институције.

Сајам  ЗР-БизНет је међународног карактера, окупио је 
како домаће привреднике, тако и представнике компанија из 
иностранства: Мађарске, Румуније, Хрватске и Босне и Хер-
цеговине. Укупно 190 привредника и 24 занатске фирме су се 
представиле на овој привредној манифестацији. Главне теме 
сајма биле су дигитална трансформација предузећа и женско 
предузетништво. 

Стручни скупови - едукативне трибине, предавања и послов-
ни састанци посвећени овим темама одвијали су се у Кристалној 
дворани, док су и у простору између две хале спортова такође 
реализоване сајамске активности - Маркет занатских произво-
да и Дечија пијаца.

За компаније - излагаче сајам је био прилика за промо-
цију производа и услуга, успостављање пословних контаката, 
едукације и информисање, укључивањем у панеле и би-ту-би 
састанке.

„Дигиталном трансформацијом до пословног успеха“ - на-
зив је предавања које су реализовали стручњаци Центра за 
дигитализацију Србије, Дигиталне Србије, консултанти и пред-
ставници ИТ сектора.

У оквиру ове привредне манифестације, Унија послодава-
ца - послодавци Зрењанина организовала је мини-сајам за-
пошљавања за 8 послодаваца. Сајам је реализован уз стручну 
подршку представника Филијале Зрењанин НСЗ. На штанду 
зрењанинске филијале Националне службе за запошљавање 
посетиоци су могли да се информишу о свим услугама, наро-
чито о могућностима за аплицирање за неку од активних мера 
политике запошљавањања. 

„Оснаживање Баната кроз реалну потражњу“ - назив је 
пројекта који је промовисан на ЗР-БизНет сајму. Водећи 
партнер на пројекту је Регионални центар за друштвено-еко-
номски развој Банат, а партнери су Привредна комора Те-
мишварског округа и Привредна комора Србије. Циљ пројек-
та је балансирање стопе запослености у румунско-српском 
прекограничном подручју, узимајући у обзир постојећу стопу 
незапослености у Србији са једне стране и недостатак радне 
снаге у Румунији са друге стране. С обзиром да ће се пројект-
не активности реализовати у Банату, промоцији пројекта при-
суствовали су представници филијала НСЗ - Вршац, Панчево, 
Кикинда и Зрењанин. На конференцији посвећеној презента-
цији овог пројекта, присутнима су се обратили градоначелник 
Зрењанина Чедомир Јањић, директорка Регионалног центра за 
друштвено-економски развој Банат Ирена Живковић, директор 
Привредне коморе Средњобанатског округа Предраг Станков, 
директор Привредне коморе Темишвара Адриан Алмашан, ди-
ректор Сектора за развој - Развојна агенција Србије, директор-
ка Филијале Зрењанин НСЗ мр Татјана Мијатовић и Радомир 
Топалов, менаџер пројекта.

ПОСЛОВНИ КОНТАКТИ, ЕДУКАЦИЈА 
И ИНФОРМИСАЊЕ

Александра Штрбац

Сајам привреде ЗР-БизНет у Зрењанину

Сајам је окупио како домаће привреднике, тако и представнике компанија из 
иностранства: Мађарске, Румуније, Хрватске и Босне и Херцеговине. Укупно 
190 привредника и 24 занатске фирме су се представиле на овој привредној 
манифестацији. Главне теме биле су дигитална трансформација предузећа 

и женско предузетништво
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У Инђији је 12. септембра отворено ново постројење за прераду отпадних вода „БиоБустер“ (BioBooster), компаније „Грундфос“, 
које је прво овакво постројење ван скандинавских земаља, саопштило је Министарство привреде. Како је изјавио Горан Кнеже-
вић, министар привреде у Влади Србије, ново постројење за прераду отпадних вода од изузетне је важности за очување животне 
средине, a моћи ће да га користе и друге компаније у индустријској зони у Инђији, што ће утицати на развој свести свих о важ-
ности чувања и заштите животне средине. 

„Ново постројење, вредно више од два милиона евра, допринеће заштити животне средине и верујемо да ће поред ове инвес-
тиције ‚Грундфос‘ наставити са развојем и отварањем нових радних места“, рекао је Кнежевић. Он је додао да компанија „Гру-
ндфос“ успешно послује у Србији десет година. „Чињеница да компанија десет година успешно послује, говори колико је Србија 

добро место за улагање“, рекао је министар Кнежевић и 
додао да очекује да ће износ укупних страних инвести-
ција у овој години премашити четири милијарде евра.

Директор компаније „Грундфос Србија“ Вељко Тодо-
ровић рекао је да ће та инвестиција омогућити још ефи-
каснију производњу уз умањену потрошњу воде, уз још 
бољу бригу за животну средину.

Амбасадор Данске у Србији Андерс Кристијан Хогард 
подсетио је да „Грундфос“ у Инђији запошљава 750 људи 
и истакао да су данске инвестиције у Србији оријентисане 
на извоз. „Показали сте да имате добре услове за рад и 
кроз ваше одрживо пословање поставили високе стандар-
де. Помогли сте и Данској да одржи имиџ земље којој је 
један од највећих приоритета очување животне средине и 
одрживи развој“, рекао је Хогард, саопштило је Министар-
ство привреде. Председник Општине Инђија Владимир 
Гак рекао је да у Инђији, поред „Грундфоса“, послује много 
страних компанија, које се континуирано шире и најавио 
долазак нових инвеститора.

СРБИЈА ДОБРО МЕСТО ЗА УЛАГАЊЕ

Извор: привреда.гов.рс

Данска компанија „Грундфос“ наставила инвестирање у Инђији

Национална служба за запошљавање - Филијала Вршац је и ове године организовала обуке незапослених лица за тржиште 
рада - за зидаре, фризере и геронтодомаћице.

У обуку за зидаре, која је почела 9. септембра, укључено је 5 лица, а трајаће 3 месеца. Обука се састоји из теоријског и практич-
ног дела, а сваки полазник на крају добија сертификат. Представници НСЗ су обишли градилиште на којем се изводи практични део 
обуке и том приликом полазницима уручили уговоре. Сви су изузетно задовољни организацијом обуке, као и приликом да стекну 
нова знања, која ће им помоћи да се запосле.

У наредном периоду очекује се и реализација обуке за фризере, у коју је укључено 5 лица, док ће обуку за геронтодомаћице похађа-
ти 6 лица.

„Обуке су добра прилика да се повећа ниво компетенција, знања и додатних вештина незапослених, а у складу са потражњом 
на тржишту рада. Позивамо сва заинтересована незапослена лица да се јаве свом саветнику за запошљавање, како би у наред-
ном периоду могли да буду укључени у неку од обука које организује Национална служба за запошљавање“, истакла је Слобо-
данка Божин, организатор образовања одраслих.

У сали Општине Кладово, 11. септембра уручени су уговори о додели субвенција за запо-
шљавање лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима. Уговори 
су закључени са 10 послодаваца који се баве разноврсним делатностима у области трговине, 
угоститељства, индустрије и занатства, здравствене заштите и слично. На овај начин обез-
беђен је посао за 11 лица која су била у статусу дугорочно незапослених. 

Уговоре су свечано уручиле Невенка Болдорац, шеф Кабинета председника Општине Кла-
дово и Лидија Начић, вршилац дужности директора Филијале Бор Националне службе за запо-
шљавање. Осим што је том приликом присутним послодавцима пожелела успешно пословање, 
Болдорац је изразила и задовољство због веома успешне сарадње са борском филијалом НСЗ. 

Општина Кладово је за суфинансирање поменутог програма предвиђеног Локалним ак-
ционим планом запошљавања издвојила 1,2 милиона динара. Осим тога, још 5 милиона дина-
ра опредељено је за програме и мере активне политике запошљавања, чија ће се реализација 
у целости финансирати из општинског буџета уз стручну и техничку подршку НСЗ. У питању 
су програм стручне праксе и субвенције за запошљавање на новоотвореним радним местима, 
а јавни позиви за реализацију ових програма су у току.

ОБУКАМА ДO ВЕЋИХ  КОМПЕТЕНЦИЈА
Обуке за зидаре, фризере и геронтодомаћице

УРУЧЕНИ УГОВОРИ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
Сања Рабијац

Бранкица Михајловић Илић
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Предузетничка прича

Породица Тасић почела је прошле године да производи и пласира ајвар под 
брендом „жути лист“ и већ имају већу потражњу од својих капацитета. 
Производњу ће, како кажу, повећати само уз обавезан услов да задрже 

квалитет производа какав је сада

КВАЛИТЕТ АЈВАРА ИСПРЕД СВЕГА

П ољопривредно газдинство из Врања, 
у власништву Драгана Тасића, про-
шле године је започело производњу 
и пласман ајвара под брендом „жути 

лист“. Како каже Драганов син Александар, 
дипломирани економиста, припреме за по-
четак овог посла трајале су две до три годи-
не, јер се свему приступило веома озбиљ-
но, па је испитивано тржиште како у вези 
са производњом паприке, технологије за 
њену прераду, тако и у вези са ситуацијом 
на тржишту и путевима пласмана плани-
раног производа. „Ништа нисмо хтели да 
препустимо случају, у жељи да један ајвар 
високог квалитета нађе пут до потрошача“, 
каже Александар, кога смо срели на мани-
фестацији „Јесењи укус фест“ у Београду, 
где је његов, односно ајвар његове породи-
це изазвао велику пажњу посетилаца, који 
су желели да га пробају, а потом и да купе.

„Иако је као категорија ајвар врло за-
ступљен и постоји велики број произвођа-
ча, сматрали смо да је квалитет који ми же-
лимо да постигнемо у производњи нешто 
што је дефицитарно на тржишту. Да бисмо 
добили тај квалитет производа базично 
смо кренули од рецептуре моје мајке, која 
је родом из Лесковца. Отац је Врњанац, 
тако да је комплетно породично газдин-
ство утемељено на југу Србије, што је у 
ствари и прича нашег жутог листа, која 
увелико заживљава. Иначе, назив бренда 

изабрали смо зато што је жута заштитна 
боја града Врања, па се жуто цвеће налази 
и на самом грбу града, док је ’лист’ нека вр-
ста омажа свим биљкама од којих користи-
мо сировину да бисмо на крају добили наш 
жути лист“, појашњава Тасић.

Према његовим речима, сам процес 
производње „жутог листа“, односно ајвара 
високог квалитета, подразумева праћење 
комплетног процеса производње - од из-
бора паприке, у овом случају у питању 
је моравска куртовска капија, аутохтона 
сорта са југа Србије прве класе, па све до 
праћења свих елемената производње, пре 
свега да се паприка не меље него сече и 
не уништава квалитет како би се добио и 
квалитетан производ.

„Потрошачи оног момента када про-
бају наш ајвар одмах осете да је то нешто 
што апсолутно може да понесе епитет си-
нонима за домаће. Мада, чини ми се да је 
данас истицање ‚домаћег‘ у већој мери ис-
трошено, пре свега од стране произвођача, 
који зарад профитабилности временом 
попусте и изгубе квалитет производа, али 
с друге стране желе да и даље користе 
назнаку ‚домаће‘ и све бенефите исте, по-
што потрошач кад купи један производ са 
овом ознаком, сматра да ће то и да добије“, 
казује саговорник „Послова“.

Производња „жутог листа“ је поро-
дични бизнис, уз ангажовање сезонских 
радника у тачно одређеном периоду, 
зато што се ајвар, да би се добио у ква-

литету који жели породица Тасић, мора 
производити искључиво од свеже па-
прике. „Добити ајвар у високом квали-
тету од замрзнуте паприке је немогуће, 
тако да смо ми производно лимитирани 
на одређени временски период, што из-
искује ангажовање сезонских радника“, 
каже Тасић. 

За почетак бизниса, како сазнајемо, 
Тасићи нису тражили средства „са стране“, 
од одређених фондова или организација, 
већ су кренули са новцем који су имали. 
„Нисмо аплицирали ни на једном другом 
месту, ово је комплетно породична ин-
вестиција. То не значи да у будућности 
нећемо аплицирати, али то ће бити оног 
момента када будемо апсолутно сигурни 
да ће та средства бити искоришћена на 
прави начин и да ће инвестиција и раст 
капацитета бити у складу са потражњом 
нашег производа и неће утицати на његов 
квалитет“, објашњава Александар.

Тренутно, што се тиче крајњих пот-
рошача и купаца на тржишту Србије, газ-
динство Тасић је фокусирано на интернет 
продају „жутог листа“, зато што са распо-
ложивим капацитетима не би могли да 
испрате већу потражњу. „Постоје захтеви 
од појединих правних лица да кренемо 
са сарадњом, али у овом моменту једнос-
тавно нисмо у могућности да испоштује-
мо њихове упите, а да квалитет произво-
да остане исти, тако да сада остајемо на 
овоме“, каже наш саговорник. 

     
СУНЧАНИ ДАНИ 

И КВАЛИТЕТНА ПАПРИКА
   Газдинство Тасић намерава да једног 
дана прошири портфолио производа, али 
ће, како кажу, и сваки наредни производ 
бити у квалитету који они желе, односно 
у квалитету њиховог ајвара. „Опет ће то 
бити прича конципирана на југу Србије, 
у Врању, иначе граду са највећим бројем 
сунчаних дана у Србији, што треба да 
се потенцира кроз целу причу, зато што 
наша паприка с југа Србије у себи има 
већи проценат шећера него што је то слу-
чај са паприком у другим крајевима. На-
водим само чињенице, уз апсолутно по-
штовање према другим произвођачима“, 
напомиње Александар, прецизирајући 
да све што им је компаративна предност 
желе да искористе, а то су пре свега бла-
годети југа Србије које до сада, у целини 
гледано, у тржишном пословању нису до-
вољно искоришћене.



Бесплатна публикација о запошљавању 7701.08.201 25.09.2019. | Број 848 |   

Ајвар „жути лист“, ипак, већ одлази и 
ван граница Србије, кроз појединачне на-
руџбе, пре свега наших људи из дијаспо-
ре. „Та прва, иницијална куповина је увек 
од њих, али онда уследи допунска купо-
вина од стране њихових пријатеља, који 
су пробали ајвар и видели да је то ствар-
но нешто одлично“, истиче Александар.

На капацитет производње, а онда и 
пласман „жутог листа“, утиче квалитет 
рода паприке, односно како се у жарго-
ну каже, каква је била година. „Од године 
до године квалитет може да одступа, па 
се треба потрудити и наћи довољно па-
прике прве класе. Ми имамо нешто па-
прике у сопственим засадима, а постоје 
и кооперанти са којима сарађујемо. От-
купљујемо паприку од њих и трудимо се 
да направимо један здрав пословни од-
нос са тим људима, како би се сарадња 
наставила и у наредним годинама. Ка-
пацитет наше производње варира од 100 
до 300 тегли на дневном нивоу. Наравно, 
постоји могућност да буде повећан, али 
понављам, не желимо да у квалитету 
одступимо ни за минимум. Потражња 
је већа од наших капацитета, али нам је 

фокус на томе да жути лист буде висо-
коквалитетан домаћи ајвар, произведен 
од сировина прве класе, препознатљив 
на тржишту“, каже Александар.

Према његовим речима, инвестиција 
у производњу ајвара је још увек новчано 
већа од прихода које су имали од про-
даје у првој и другој години. „На то смо 
рачунали и од нашег плана не одступа-
мо. Од старта смо знали да је немогуће 
направити висококвалитетан производ 
без пропратних инвестиција које ће то да 
подрже и које коштају. Сама инвестиција 
није проблем, главно је питање на који 
начин се ’троши’ то што сте инвестира-
ли, шта се постиже. Можда неко може да 
успе и са инвестицијом од 5.000 евра, а 
неко уложи 50.000 евра па то не успе, не 
доноси крајњи квалитет и резултат, јер је 
негде направљена грешка или више гре-
шака“, објашњава млади предузетник и 
додаје: „Наравно, увек је при старту битно 
да ли имате простор у свом власништву 
или морате да га изнајмљујете. Што се 
машина тиче, постоје оне јефтиније, али 

постоје и скупље, које опет нису гарант 
за добру производњу јер могу негативно 
утицати на квалитет производа. Значи, 
морате направити баланс између ручног 
рада у неким елементима производње и 
машина, односно аутоматизације, која 
је пре свега неопходна да бисте на тр-
жиште пласирали здравствено исправан 
производ, што је у прехрамбеној произ-
водњи захтев број један“.

Тасићи свој ајвар пакују само у 
теглице од 300 грама и како тврди наш 
саговорник, тако ће и даље остати. „Без 
обзира што постоји велики број упита од 
потрошача за паковањима веће грамаже, 
ми не одустајемо од 300 грама, зато што 
сматрамо да се на неки начин и потрошач 
квалитетније опходи према производу 
када је у мањем паковању. Квалитетан 
ајвар је деликатес који се не конзумира 
одједном у великим количинама. Уз то, 
напоменуо бих да укус ајвара не зависи 
иницијално само од њега, већ и од другог 
јела са којим га комбинујемо. Уколико га 
комбинујете са неким јелима која нису 
баш комплементарна ајвару и укус самог 
ајвара неће бити на правом нивоу. Тако 
да су паковања од 300 грама нешто на 
чему сада инсистирамо, а једна тегла ко-
шта 390 динара. То је цена од прошле го-
дине коју смо задржали и ове, без обзира 
на цене сировина која варирају. Налази-
мо неку средину, да за нас ово буде одр-
жив посао, а да ајвар има довољно својих 
купаца. Ми смо и ове године проширили 
капацитет у односу на претходну годину, 
али смо задржали квалитет производа. 
Могли бисмо већ сутра инвестирати и 
капацитет повећати три-четири пута у 
односу на садашњи, али на крају не бис-
мо добили ајвар овог квалитета који смо 
успоставили. Зато ћемо даље ићи корак 
по корак, уз задржавање квалитета, јер 
верујемо да управо то и чини суштину 
породичног бизниса“, закључује Алек-
сандар.

     
ПОМОЋ ПРИЈАТЕЉА

   Александар Тасић, иако дипломирани 
економиста, каже да је врло добро ушао 
у материју пољопривредне производње. 
Дуже од две године разговарао је са тех-
нолозима и припремао се за бизнис са ај-
варом. „Мислим да је успостављена сјај-
на веза између, с једне стране, економије 
која захтева и има одређене елементе 
које треба испратити, а с друге стране 
свих бенефита које нам југ Србије пру-
жа са својим сировинама, технологијом 
прераде и слично. Трудимо се да све то 
повежемо. Додао бих да је у саму изра-
ду жутог листа, као потенцијално јаког 
бренда на тржишту, укључено више од 
десет људи, пре свега мојих пријатеља 
из различитих области, што економиста, 
што технолога, који су на овај или онај на-
чин допринели да наш ајвар изгледа да-
нас како изгледа и да проналази пут до 
све већег броја потрошача“, истиче Тасић.  

Славица Даниловић
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С ви укуси Србије били су два дана 
на једном месту. У Комбанк двора-
ни у Београду, 14. и 15. септембра 
одржан је Фестивал домаће хране и 

пића „Јесењи укус фест“. Том приликом око 
70 учесника манифестације представило 
је близу 2.000 производа и то не само из 
Србије, већ и из региона, које су посетиоци 
могли да дегустирају и да купе. Сиреви, пр-
шута, кобасице, сланина, вегански ћевапи, 
ајвар, разни намази, џемови, мед, вина, ли-
кери, сокови и други производи понуђени 
су на овој манифестацији која се организује 

од 2016. године бар три пута годишње 
(пролећни, јесењи и новогодишњи „Укус 
фест“). Од више произвођача смо чули да 
им овај и слични фестивали хране помажу 
да се представе са својим производима, 
да нешто од тога продају, да они који буду 
задовољни потраже их поново, али и да их 
препоруче и другима, па се тако круг њи-
хових купаца шири.  

Како би се посетиоци лакше снашли, 
излагачки простор на „Укус фесту“ је био 
подељен у неколико зона. У посебном 
делу била је зона за вегане, затим за вина 
и сиреве, сухомеснате производе, као 
и за колаче, док су малишани могли да 
уживају у специјалном кутку за забаву. 
Сваки пут, како нам је рекла ауторка 
фестивала Кристина Трмановић, поред 
производа који се могу назвати стан-
дардним, нађу се и неки сасвим нови, 

необични, као што су овога пута били 
кулен са бадемима, липов мед са меша-
вином сушеног шипурка и зове, намаз 
од печурака са месом од пужа, надев од 
ароније, козји сир са чубром у храстовој 
кори и други.

„Сваки пут имамо праве дербије у над-
метању за најквалитетније укусе, а најбољим 
произвођачима и излагачима увек додели-
мо и заслужена признања, како по одлуци 
нашег жирија, тако и посетилаца“, рекла 
нам је Кристина.

На отварању фестивала хране и пића 
учеснике и посетиоце је поздравио Сенад 
Махмутовић, државни секретар у Ми-
нистарству пољопривреде, који се захва-
лио излагачима што чувају укусе и тра-
дицију наших крајева и што производе 
квалитетне производе. Најавио је да ће 
обим подршке Министарства овим про-
извођачима бити све значајнији. „Држава 
суфинансира инвестиције бројних малих 
произвођача у вредности од 40 до 60 од-
сто и на друге начине им помаже како у 
успостави производње, тако и око плас-
мана“, истакао је Махмутовић. 

Поред Министарства пољопривреде, 
„Укус фест“ подржавају и Секретаријат за 
привреду града Београда и туристичке 
организације Србије и Београда. На фес-
тивалу је учествовало и београдско Јавно 
комунално предузеће „Градске пијаце“, 
које је на овај начин, како нам је рекла 
Маја Тинтор, започело пословно-технич-
ку сарадњу са овим фестивалом у циљу 
унапређења пољопривредне произ-
водње и промоције аутентичних српских 
производа. 

ПОДРШКА МАЛИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА

С. Даниловић

Фестивал домаће хране и пића „Јесењи укус фест“ одржан у Београду

Током дводневне манифестације посетиоци су могли да виде и пробају близу 
2.000 производа из Србије и целог региона, иза којих стоје мали предузетници и 

домаћинства. Представници Министарства пољопривреде обећали су да ће обим 
помоћи овим произвођачима бити све значајнији

     
ПОНУДА ОД ЗЛАТИБОРА ДО ВРБАСА

   Крављи сир и крављи качкаваљ стигли су на фестивал хране директно са Златибора, 
док је Владимир Добрић из Беле Реке код Шапца донео козји сир који прави на традицио-
налан начин. „Имамо дугогодишње искуство у млекарској индустрији. Радимо козји сир 
без икаквих вештачких адитива, боја и арома“, каже он. 
    Газдинство Војновић из Кузмина се представило са својим куленом, али и кобасицама 
и сланином. Ради се о већ препознатљивом произвођачу који десетак година унапређује 
понуду, а купци им искључиво долазе на кућни праг. Узгајају у просеку 150 свиња, а у по-
сао је укључена цела породица. „Запошљавамо раднике кад нам је сезона клања свиња 
и прављења производа, а у току године углавном сами радимо све што треба. Продајемо 
код куће, идемо на манифестације, па нешто продамо и на њима, промовишемо се и за 
сада смо врло задовољни како иде посао“, рекао нам је Саша Војновић, који је за своје 
производе освајао награде и на Пољопривредном сајму у Новом Саду. На овој великој 
привредној манифестацији награђиван је и Драган Сакач из Врбаса, који је на „Јесењем 
укус фесту“ понудио кобасице, пршуту, чварке, сланину, шунку, кулен... 
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Уз подршку Националне службе за запошљавање, Тре-
бињац је отворио приватну стоматолошку ординацију, која по-
лако почиње да прима пацијенте, чиме је знатно порасло лич-
но задовољство власника.

Као неко ко се пословно остварио и у својој земљи и у иностран-
ству, Требињац каже да је боље и лакше међу својим људима.

„Не треба се заваравати, свакако је лакше међу својим љу-
дима, у својој земљи. Чињеница је да нам нису врата отворена 
баш толико као што мислимо или прижељкујемо. Конкрет-
но, за доктора стоматологије је јако тешко, траже се посебни, 
врло тешки услови. Стоматолошка служба, која је комплетно 
приватна на западу, и у Норвешкој је врло затворена за стране 
стоматологе, тако да сам се одлучио да своју професионалну 
причу наставим овде, у родном граду“, прича Дејан.

Као корисник субвенције за самозапошљавање, коју је до-
био удруженим средствима НСЗ и Града Ужица, каже да му је 
Национална служба веома помогла и да је њена улога у свету 
предузетништва веома важна: „Сваки материјални подстицај 
када сте на неком почетку је добродошао. Ово је јако добар гест 
НСЗ и Града Ужица, који су обезбедили фонд и помажу поче-
тнике. Он заиста омогућава да се употпуни или комплетира 
нека ваша замисао о бизнису, није кључна помоћ, поготову 
када је у питању нешто јако скупо, као стоматологија и опре-
мање ординације, али доста може да помогне у финиширању 
приче, да омогући, на пример, куповину рендгена као помоћно 
дијагностичко средство, што је случај у мом послу“.

Требињац врло радо даје и поруку младим људима који 
тек завршавају факултете и који су у недоумици да ли тражити 
своју шансу у иностранству.

„Свакако треба скупити храброст за такав потез. Храброст 
управо опредељује сваког човека да започне свој живот у 
иностранству. Неко има у себи тај потенцијал, неко не. Мла-
дост и потенцијал за учење су такође веома важне одреднице 
за овај корак“, истиче на крају Требињац.

Ове године је у Филијали Ужице НСЗ поднето близу 300 захте-
ва за програм самозапошљавања, а одобрено је негде око 140, из 
средстава НСЗ и локалних самоуправа. Више од половине захтева 
поднетих ужичкој филијали било је из града Ужица и Бајине Баште.

„Оно што је веома занимљиво је одрживост започетих биз-
ниса, која је заиста на завидном нивоу. Негде око 75%, дакле 
више од три четвртине започетих бизниса наставља да функ-
ционише и након истека уговорне обавезе од 12 месеци“, иста-
као је Милија Веснић, организатор програма запошљавања у 
Филијали Ужице НСЗ.

ПОМОЋ ПОЧЕТНИЦИМА У БИЗНИСУ
Бизнис инкубатори су центри у којима се помаже почет-

ницима да се изборе са конкуренцијом у послу и развију своја 
мала и средња предузећа. Кроз пројекат ЕУБИД, који реализује 
Министарство привреде, Европска унија је за развој пословних 
инкубатора у Србији издвојила нових милион и по евра.

Ана Личанин из Ниша, са два пријатеља, основала је фирму 
за обраду звука и већ имају два велика посла: развијају сигур-
носни микрофон за „паметне зграде“, који ће, између осталог, 
на звук ветра и кише омогућити затварање прозора. Други 
почетници раде за потребе индустрије. Подршку добијају у 
пословном инкубатору који ради у нишком Електронском фа-
култету. Ана каже да је велика предност организовање разних 
догађаја којима присуствују и предавачи и инвеститори, тако 
да је могућност за стварање контаката и ширење пословања 
веома велика.

„Компанијама много значи могућност да користе правну и 
финансијску подршку коју овде имају. Такође, велика предност је 
и што се одавде можемо преселити у Научно-технолошки парк, 
који ће бити изграђен у наредном периоду“, каже Личанин.

Анализа Европске уније показује да су сва новооснована 
предузећа најрањивија у првој години рада, када многи, посеб-
но млади, одустану од започетог посла. А инкубатори су право 
место за оне који имају идеју за самозапошљавње.

„Основни циљ инкубатора јесте да се створи инструмент за 
подршку предузетништву, оснује и одржи што већи број нових 
предузећа и на тај начин смањи незапосленост, а подстакне 
развој пословних веза са окружењем, што доприноси укупном 
привредном развоју земље“, саопштавају из пројекта ЕУБИД.

У Србији има 36 пословних инкубатора и њихове услуге ко-
ристи више од 550 младих предузетника. Највише их је у Бео-
граду, Нишу и Новом Саду, где доминирају мала и средња пре-
дузећа информационих и дигиталних технологија. У мањим 
местима инкубаторе користе почетници у пословима прераде 
дрвета, производње намешаја, алата и разних занатских делат-
ности.

Драган Стевановић, државни секретар у Министарству прив-
реде, говорећи о пословном инкубатору каже да је у пословним 
центрима омогућено да административну, техничку, технолош-
ку, инфраструктурну и сваку другу потребу коју привредници 
имају обезбеде на једном месту јефтиније, повољније него на тр-
жишту. Каже да је неопходно да их охрабре да своју пословну 
идеју развију и подигну на виши ниво.

Бизнис инкубатори покренути су 80-тих година прошлог 
века у Немачкој и Енглеској. У Европској унији данас има више 
од 900 различитих модела подршке оснивању малих и средњих 
предузећа. Извор: ртс.рс

Биљана Терзић

ЛАКШЕ ЈЕ У СВОЈОЈ ЗЕМЉИ

У нашој земљи све више пословних инкубатора

Важна улога НСЗ у покретању бизниса

После вишегодишњег боравка у Норвешкој, где је са породицом отишао 
у потрази за послом, Ужичанин Дејан Требињац, доктор стоматологије, 

решио је да своју професионалну каријеру започне у родном граду



АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Београд 
Гундулићев венац 23-25  
тел. 011/2929-100, 2929-000

Нови Сад  
Алберта Томе 2 
тел. 021/4885-500

Зрењанин 
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда 
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

Панчево 
Војводе Радомира Путника 20 
тел. 013/306-800

Вршац 
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор 
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

Сремска Митровица 
Светог Димитрија 31 
тел. 022/638-800

Суботица 
Трг слободе 3/3 
тел. 024/644-600

Крагујевац 
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина 
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш 
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот 
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље 
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор 
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар 
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево 
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање 
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево 
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

Нови Пазар 
Шабана Коче 18 
тел. 020/330-000

Крушевац 
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац 
Млинска 16  
тел. 016/202-411

Пожаревац 
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

Смедерево 
Др Миладина Милића 2 
тел. 026/633-900

Ужице 
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље 
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак 
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац 
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница 
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

Косовска Митровица 
Џона Кенедија бб 
тел. 028/420-600

Гњилане
Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Нови Сад  
Булевар Михаjла Пупина 6/I

тел. 021/48-85-90

Косовска Митровица
Дрварска 10

тел. 028/423-090


