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ТРАДИЦИЈА НА НОВ НАЧИН

Улазак у самостални посао подразумева низ препрека које нови преду-
зетник мора да савлада. Управо са циљем да помогне младим произвођачима 
воћа и поврћа да лакше превазиђу препреке у пословању, брже развију произ-
вод и дођу до финансијских средстава, покренут је програм Premium Food Design 
Hub, као нови концепт подршке производњи прехрамбених производа високе 
вредности. Ова иницијатива је део УСАИД-овог Пројекта за конкурентну прив-
реду, четворогодишње активности вредне 12 милиона долара, која је намењена 
јачању конкурентности српске прехрамбено-прерађивачке индустрије, погото-
во ланаца вредности воћа и поврћа. 

Desing Taste Centar изабрао је осам стартап компанија и девет малих и 
средњих предузећа, како би им у оквиру Premium food design hub-a обезбедио 
предавања и практичне обуке у циљу њиховог развоја на домаћем и иностра-
ном тржишту. Ове године одабране су компаније које ће проћи посебан про-
грам, у оквиру којег ће фокус бити на развоју иновативних производа, дизајну 
амбалаже премијум производа, повезивању и приступу тржиштима и извори-
ма финансирања, али и промоцији. 

У овом броју представљамо вам Друштво за производњу „Ролопласт 
1964“ д.о.о., компанију која успешно послује и запошљава већи број радника 
уз сарадњу са Националном службом за запошљавање – Филијалом Сремска 
Митровица. У оквиру те сарадње одабране су и најбоље мере за развој посла, 
али и запошљавање нових радника. Фирма производи грађевинску стола-
рију и елементе, а с обзиром да је реч о савременој и сложеној производњи, 
потребна је и обука радника за одређени посао. Адекватан кадар управо су, 
како кажу, пронашли захваљујући сарадњи са НСЗ. 

Водимо вас на осми сајам запошљавања у организацији Филијале Косов-
ска Митровица НСЗ. Понуду послова у Митровачком двору у Косовској Митро-
вици истакло је око 40 послодаваца из различитих области рада. Такође, у 
организацији Филијале Косовска Митровица НСЗ и Општине Грачаница све-
чано су додељени уговори о реализацији програма стручне праксе за 73 лица 
са евиденције.

Филијала Бор НСЗ и Град Бор доделили су 45 уговора за реализацију програ-
ма стручне праксе, а Град је за ту намену издвојио 7,5 милиона динара, чиме је 13 
послодаваца подстакнуто да ангажује првенствено младе кадрове, и то претежно 
са високом стручном спремом.

Филијала за запошљавање Пирот је током септембра, доделом уговора 
за субвенционисање програма самозапошљавања и програма запошља-
вања незапослених лица из категорије теже запошљивих, успешно привела 
крају активности по споразумима о уређивању међусобних права и обавеза 
у реализацији програма или мера активне политике запошљавања ЛАПЗ 
кроз форму суфинансирања, потписаним у априлу и мају са Градом Пиро-
том и Општином Бела Паланка.

У рубрици Предузетничка прича представљамо вам предузетницу 
Александру Ђуретић. Када је схватила да људи троше њену енергију, знање 
и креативност, а да она од тога не добија ништа, одлучила је да покрене 
сопствени бизнис – бренд „Бакина ванглица“. 

 Редакција

Издавач: Национална служба за запошљавање, Директор: Зоран Мартиновић

Редакција: Ђурђица Сучевић, Немања Новаковић, Катарина Јовичин, Јелена Бајевић, 
Тамара Сарић, Славица Даниловић, novine@nsz.gov.rs 

Огласи: Марина Миловановић, marina.milovanovic@nsz.gov.rs, тел. 011/2929-302
Лектор: Бранка Тарбук, Дизајн и припрема за штампу: Драгица Поповић

Штампа: „Службени гласник„ ISSN 1451-4757
Оглашавање у публикацији „Послови„ је бесплатно. 

Текст огласа за слободна радна места можете предати
у најближој филијали/служби НСЗ. 

Бесплатна публикација о запошљавању
Број 849 • 02. октобар 2019. године



Бесплатна публикација о запошљавању 301.08.201 02.10.2019. | Број 849 |   

Д руштво за производњу „Ролоп-
ласт 1964“ д.о.о. Лаћарак је ком-
панија која успешно послује и 
запошљава већи број радника са 

подручја Филијале Сремска Митровица 
НСЗ. Делатност ове компаније је произ-
водња остале грађевинске столарије и 
елемената.

С обзиром да је реч о савременој и сло-
женој производњи, која подразумева и 
увођење нових машина, тако производно 
усмерена компанија имала је потребу да 
обучава раднике приликом запошљавања 
на новим радним местима. Као друштвено 
одговорна компанија препознали су да је 

запошљавање особа са инвалидитетом не 
само обавеза послодавца према друштву, 
него пре свега хуман гест према особама 
које показују велику жељу и спремност да 
буду укључене у свет рада.

У овој компанији су прилику да 
раде добили и млади без радног иску-
ства, како би се стручно оспособили за 
самосталан рад у струци, али и други 
незапослени, како би стекли практично 
знање за обављање послова на конкрет-
ном радном месту.

Представници компаније „Ролопласт 
1964“ д.о.о. Лаћарак, планове који се тичу 
унапређења кадровских потреба и усавр-
шавања запослених изнели су на једном 
од првих састанака са стручним сарадни-
цима из Националне службе за запошља-
вање. Континуирана и добра сарадња ове 
фирме и Националне службе за запошља-
вање допринела је да стручни сарадници 
препознају мере активне политике запо-
шљавања које могу бити најефикасније 
за рад фирме и за решавање кадровских 
потреба послодавца у циљу доприноса по-
већању запошљавања у том крају, као и да 
те мере примене у правом тренутку.

„Сарадња наше фирме и НСЗ почела 
је посетом стручних сарадника, који су 
том приликом представили активности 
Националне службе и све мере активне 
политике запошљавања. То су биле дра-
гоцене информације у моменту када се 
фирма развијала и када је постојала по-
треба за унапређењем кадровских ка-
пацитета, а пре свега за проналажењем 
адекватних радника“, рекао је за „Посло-
ве“ Бранко Мошић, оснивач компаније.

„До нових радника долазимо путем 
посредовања, упућивања лица са евидeн-
ције, што се показало као ефикасан и брз 
начин попуњавања слободних радних 

места. У последње три године наша ком-
панија користила је различите мере у за-
висности од потреба, и то: обука на захтев 
послодавца, стицање практичних знања, 
субвенције за отварање нових радних 
места, субвенције за запошљавање ОСИ. 
Незапослена лица која су била укључе-
на у различите мере и након завршетка 
уговорних обавеза остајала су у радном 
односу у нашој фирми на обострано за-
довољство, њихово и наше. Наставак са-
радње са Националном службом за запо-
шљавање је неопходан у циљу подизања 
нивоа кадровских квалитета у нашој 
фирми“, истакао је Мошић.

У разговору са Милошем Коплићем, 
једним од полазника обуке на захтев 
послодавца, који је након успешно завр-
шене едукације остао у сталном радном 
односу у фирми, сазнајемо да је за њега 
то била сјајна прилика да дође до посла. 

„Пристао сам да идем на обуку  зато 
што сам схватио да ми је то прилика 
да нешто конкретно научим и да се за-
послим у фирми која важи за једну од 
најбољих у нашој општини. Услови рада 
су одлични, као и могућност да усаврша-
вам своја знања“, каже Коплић.

Своје искуство са нама је поделио и 
Владан Гилбертус, по занимању послу-
жилац уређаја за електрозаваривање.

„Због здравствених проблема и по-
вреде руке нисам могао да нађем одго-
варајући посао. Изашао сам на процену 
радне способности 2016. године и добио 
статус особе са инвалидитетом. То ми 
је помогло да пронађем радно место у 
овој компанији, које је прилагођено мом 
здравственом проблему“, изјавио је Вла-
дан, који је од прошле године у сталном 
радном односу фирми „Ролопласт 1964“.

Наташа Радмановић

НАЈБОЉЕ МЕРЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
НОВИХ РАДНИКА И РАЗВОЈ ПОСЛА

Сарадња НСЗ са послодавцима
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Улазак у самостални посао под-
разумева низ препрека које нови 
предузетник мора да савлада, а 
често се деси да новим производи-

ма треба много времена да дођу до пот-
рошача, а понекад не успеју ни да нађу 
пут до њих. Управо са циљем да помогне 
младим произвођачима воћа и поврћа да 
лакше превазиђу препреке у пословању, 
брже развију производ и дођу до финан-
сијских средстава, покренут је програм 
“Premium Food Design Hub”, као нови кон-
цепт подршке производњи прехрамбе-
них производа високе вредности. Ова 
иницијатива је део УСАИД-овог Пројекта 
за конкурентну привреду, четворого-
дишње активности у вредности од 12 
милиона долара, која је намењена јачању 
конкурентности српске прехрамбе-
но-прерађивачке индустрије, поготово 
ланаца вредности воћа и поврћа. 

Србија има одличан географски по-
ложај и дугу традицију пољопривредне 
производње, па тако и велики потенцијал 
да развија индустрију прераде хране. Уп-
раво УСАИД-ов Пројекат за конкурентну 
привреду представља активност чији је 
један од циљева да ојача прерађивачку 
индустрију воћа и поврћа и повећа про-
дају домаћих производа на тржишту, али 
и извоз иновативних висоококвалитет-
них производа на инострано тржиште. 

Desing Taste Centar изабрао је осам 
стартап компанија и девет малих и 
средњих предузећа, како би им у окви-
ру „Premium food design hub-а“ обезбедио 
предавања и практичне обуке у циљу 
њиховог развоја на домаћем и иностра-

ном тржишту. Ове године одабране су 
компаније које ће проћи посебан про-
грам у оквиру којег ће фокус бити на 
развоју иновативних производа, дизајну 
амбалаже премијум производа, повези-
вању и приступу тржиштима и изворима 
финансирања, али и промоцији. 

„Желимо да свету покажемо да има-
мо квалитетне производе који могу да 
нађу пут до иностраних потрошача, али 
су за то неопходне адекватне припреме 
и едукација компанија. У том смислу 
смо и покренули бројне активности које 
се односе на унапређење робне марке 
производа. Србија има висококвалитетне 
производе, што доказује и податак да је 
пет наших компанија недавно у Бриселу 
добило награду за квалитет од стране 
института за квалитет, али је потребно 
да те производе на прави начин промо-
вишемо. Због тога је важан рад са пред-
ставницима компанија кроз предавања 
и радионице са искусним менторима“, 
каже за „Послове“ Милица Затезало, из 
УСАИД-овог Пројекта за конкурентну 
привреду.

Она објашњава да премијум произ-
вод настаје од висококвалитетне сиро-
вине, а да цео пројекат посебну пажњу 
посвећује иновацијама у области пре-
храмбене индустрије. „Важно је да се 
производ издваја од других на тржишту, 
како по квалитету, тако и по некој специ-
фичности – рецептури, додацима, тексту-
ри, другачијем укусу. Дакле, да потроша-
чима нуди нешто што до тада нису могли 
да нађу на тржишту. Поред тога је важан 
и начин комуникације са потрошачима и 

презентација, па се посебно води рачуна 
о дизајну и информацијама о производу“, 
каже наша саговорница.

Међу традиционалним рецептурама 
она издваја поједине премијум произво-
де, попут пекмеза од шљива без шеће-
ра или са одређеним додацима који му 
дају посебан укус. А кад смо код укуса, 
каже да се разликују укуси наших људи 
и странаца. У свету је данас у центру 
пажње future food, односно храна бу-
дућности, која мора бити високог квали-
тета, одржива и да има карактеристи-
ке функционалне здраве или органске 
хране. „У складу са тим информацијама 
све домаће компаније треба да ураде 
одговарајуће истраживање тржишта, да 
сагледају своје предности у односу на 
конкуренцију и да тако развијају своје 
пословање“, објашњава Милица. 

У разговору са Аном Поповић, из 
компаније „Desing“, сазнајемо да наша 
земља мало каска за западноевропским 
тржиштем када је реч о тржишту хране, 
али да је у последње време приметан 
растући тренд премијум производа, на-
рочито органске и биљне хране. „Све су 
присутније здраве навике у исхрани, па 
и потрошачи желе нове производе који 
имају што мање шећера, сирову храну и 
све већи број природних компоненти у 
производима“, каже она.

Управо због тога у Desing Taste Centru 
ради се на унапређењу домаћих про-
извода, али се пружају и други видови 
подршке, попут дизајнирања финалног 
паковања производа, промоције, по-
везивања са малопродајним ланцима, а 

ТРАДИЦИЈА НА НОВ НАЧИН
ТЕМА БРОЈА    Помоћ домаћим произвођачима премијум хране
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све у циљу да се наши производи пла-
сирају што боље на тржишту и извозе у 
иностранство.

„Међу компанијама које су ушле у 
програм има правих почетника, али и 
оних који су прошли прву фазу развоја 
и на тржишту су бар пет година, тако 
да је неопходан индивидуални приступ. 
На основу тога су и организоване актив-
ности, а кључно је то да заинтересовани 
кроз пројекат добијају важне информа-
ције коме да се обрате за подршку, како 
да дефинишу кључне кризне тачке у 
пословању како би их на време решили и 
изашли спремни на тржиште. На тај на-
чин им штедимо и драгоцено време које 
би потрошили да кроз то пролазе сами“, 
каже наша саговорница.

Она као посебно важну улогу Центра 
истиче подршку у повезивању са изво-
рима финансирања, па тако сарађују са 
Развојном агенцијом Србије, Фондом за 
развој, Иновационим фондом Србије, а 
подсећа и да постоји много различитих 
програма подршке и програма кофинан-
сирања, као и субвенција којима држава 
даје подршку, посебно сектору микро, 
малих и средњих предузећа. 

Милица Затезало, из УСАИД-овог Пројек-
та за конкурентну привреду, осврће се та-
кође на систематски приступ у спровођењу 
едукације, јер су ангажовани стручњаци, 
али и читави тимови искусних људи који 
деле своје знање о приступу тржишту, фи-
нансирању, уштеди ресурса. 

„Раније нисмо могли да замислимо 
да за три месеца имамо готов производ 
на полици који је потпуно спреман за 
потрошача, јер је развој производа трајао 
од 2 до 3 године. Захваљујући едукација-
ма и food hub-у тај процес је много бржи 
и квалитетнији, јер су укључени врхун-
ски стручњаци“, каже Милица.

Она додаје да су приметне велике 
промене у прехрамбеној индустрији и 

да је она данас спремна за новине. „То 
је, између осталог, једна од најважнијих 
ствари за опстанак на тржишту и борбу 
са великим произвођачима, да предузет-
ници буду прилагодљиви, иновативни, 
да на прави начин искористе квалитетне 
ресурсе и сировине које Србија може да 
понуди“, истиче. 

У разговору са младим произвођачи-
ма, учесницима Premium Food Design Hub-а, 
сазнајемо да су кроз овај програм добили 
стратешког партнера за даљи развој посло-
вања. 

Сандра Аврамовски, из компаније „Cold 
Pressok“ d.o.o. каже да је на почетку било 
најтеже едуковати потрошаче о техноло-
гији cold press у производњи сокова, основ-
ним бенефитима које доноси такав начин 
производње. 

„Наша компанија је отворена 2013. го-
дине, када смо одлучили да знање и ис-
куство, које смо стекли у Америци, прене-
семо у Србију, развијајући за овај регион 
потпуно нову технологију. На почетку смо 
добро едуковали особље које директно ко-
муницира са клијентима и тако им при-
ближили наш рад”, објашњава Сандра. 

Она додаје да су квалитетан пре-
мијум производ, константна улагања у 
производни погон, увођење нових серти-
фиката и добра обука запослених, довели 
до садашње позиције након шест година 
– да постану једини кредибилан и познат 
бренд у производњи cold press сокова и 
сирове хране.

„У септембру 2018. године смо инвес-
тирали у иновативну ХПП технологију, 
која нам је омогућила да без загревања 
и пастеризације добијемо стабилан, без-
бедан производ са продуженим роком 
трајања, у коме је све добро сачувано. Ово 
је преломни моменат за нас, јер се тиме 
отварају врата и за пословање ван грани-
ца наше земље. Све инвестиције до сада 
су из наших сопствених извора. Сарадња 
са УСАИД-ом на овом програму нам от-
вара две нове могућности: развијање 
потпуно нових производа којих нема чак 
ни у Европи, као и добијање стратешког 
партнера у даљем пласирању истих”, ис-
тиче наша саговорница. 

Када је реч о плановима, каже да ће 
се због свих новина које уводе, у даљем 
периоду фокусирати управо на извоз.

УСАИД-ов Пројекат за конкурентну 
привреду траје до априла 2021, а циљ 
иницијативе Дизајн хаб за премијум хра-
ну је да се за то време предузетници еду-
кују и усмере на прави пут, како би могли 
самостално да развијају посао и изборе 
за своје место на тржишту. Прво велико 
представљање биће на сајму „Belgrade 
foood show“ у Белекспо центру у октобру 
ове године, где ће публика имати прили-
ку да види и проба нове производе на-
стале током развојног кампа.

Јелена Бајевић
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Делегација Завода за запошљавање Републике Српске, 
коју је предводио директор Мирослав Вујичић, посети-
ла је Филијалу Јагодина НСЗ, где се састала са делега-
цијом НСЗ, на челу са директором Националне службе 

за запошљавање Зораном Мартиновићем.
„Сарадња између Републике Србије и Републике Српске је 

изузетно чврста, а овакви сусрети представљају прилику за 
размену добрих искустава. На њима дефинишемо оно што је 
најбоље у мерама активне политике запошљавања. То су дра-
гоцена искуства и веома корисна за рад обе службе“, истакао је 
овом приликом Мартиновић.

На питање да ли постоје неки конкретни пројекти које зајед-
нички реализују две службе, Мартиновић је рекао да су посете, 
за сада, базиране само на размени искустава, али и да постоје 
неки облици сарадње.

„Република Српска усмерава значајна средства за мере ак-
тивне политике запошљавања, као и Република Србија. Иако 
имамо потписан билатерални споразум са БиХ, није било зна-
чајних посредовања. Грађани још увек одлазе самостално на 
рад у иностранство. У овој години издато је 166 дозвола за рад 
држављанима БиХ“, рекао је Мартиновић.

Мирослав Вујичић, директор ЈУ Завода за запошљавање Ре-
публике Српске, рекао је да му је изузетно драго што се налази 
у Јагодини, у посети Републици Србији и Националној служби за 
запошљавање. 

„Сарадња наших служби је на високом нивоу и базирана је пре 
свега на размени искустава. Србија је увек расположена за сарадњу, 
па смо имали и заједнички пројекат са Владом Републике Србије, 
који је такође успешно реализован“, истакао је Вујучић.

Он је рекао да је тренд у Републици Српској смањење броја 
незапослених на евиденцији Завода. Крајем 2018. године на еви-
денцији ЈУ ЗЗЗРС било је 95.000 незапослених, а значајан допри-
нос смањењу незапослености дале су мере које спроводи Завод.

„Овај скуп је веома значајан за Националну службу и Фи-
лијалу Јагодина. Очекујемо да ћемо на обострано задовољство, 
кроз размену конструктивних идеја и искустава, допринети 

повећању нивоа квалитета услуга које пружамо незапосленим 
лицима и послодавцима. Наш главни циљ је да кроз све ак-
тивности које спроводимо смањимо број незапослених лица 
на евиденцији и кроз запошљавање допринесемо привредном 
и економском расту“, истакла је в.д. директора Филијале Јаго-
дина НСЗ Светлана Митровић и презентовала активности које 
јагодинска филијала спроводи на нивоу Поморавског округа.

Делегацију Завода за запошљавање Републике Српске 
примио је и председник Скупштине града Јагодине. Говорећи о 
изазовима у запошљавању са којима се обе службе суочавају, 
закључено је да се улажу велики напори, али да и даље има 
простора за унапређење политике запошљавања и креирање 
нових програма и мера, у складу са економским трендовима.

На састанку је најављен наставак сарадње кроз студијске 
посете, како би се кроз директне сусрете и што конкретније 
упознавање са мерама активне политике запошљавања уна-
предио и иновирао рад Националне службе и Завода за запо-
шљавање Републике Српске.

СУСРЕТ ПОНУДЕ И ТРАЖЊЕ
Осми сајам запошљавања у организацији Филијале Косов-

ска Митровица НСЗ одржан је 20. септембра. Понуду послова у 
Митровачком двору у Косовској Митровици истакло је око 40 
послодаваца из различитих области рада.

„На сајму се сусрећу понуда и тражња, са једне стране имамо 
послодавце са понудом разноврсних послова, а са друге стране 
незапослена лица која су данас добила шансу да се послодавци-
ма представе на најбољи могући начин и покажу да су баш они 
прави кандидати који могу да задовоље исказане потребе посло-
даваца. Такође, послодавци имају прилику да се представе као 
озбиљни субјекти на тржишту рада, да упознају нове пословне 
партнере, али и конкуренцију“, рекла је в.д. директора Филијале 
Косовска Митровица НСЗ Верица Ћеранић.

,,Национална служба за запошљавање кроз програме и 
мере активне политике запошљавања пружа подршку развоју 
и одрживости приватног сектора, од програма подршке почет-
ницима, кроз субвенцију за самозапошљавање, па све до доделе 
субвенција послодавцима који имају потребе за запошљавањем 
нових радника и отварањем нових радних места. Верујем да ће 
предузетници који су ове године закорачили у свет приватног 
предузетништва уз подршку НСЗ, следеће године учествовати 
на сајму са потребом за новим радницима“, истакла је Верица 
Ћеранић, указујући још једном на потребу подршке развоју 
предузетништва, у циљу повећања стопе запослености. 

Она је нагласила да је реализација програма и мера активне 
политике запошљавања на подручју АП Косово и Метохија била 
могућа уз подршку Владе Републике Србије, председника Алек-
сандра Вучића, Министарства за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања, Канцеларије Владе РС за КиМ, локалних само-
управа и социјалних партнера.

Сајам запошљавања у Косовској Митровици званично је 
отворио председник Привременог органа општине Косовска 
Митровица Александар Спирић, указујући на дугогодишњу 
успешну сарадњу са Националном службом за запошљавање.

„И ове године настављамо сарадњу са НСЗ - Филијалом 
Косовска Митровица на реализацији мера и програма који су 
предвиђени Локалним акционим планом запошљавања. Број 
учесника данашњег сајма показује да се ваша одлучност ог-
леда у опстанку, а на нама је да вам омогућимо просперитет 
и посао“, рекао је Спирић, који је позвао незапослена лица да 
активније траже посао и изразио наду да ће већ на сајму неко 
од њих имати прилику да добије запослење.

Сајам запошљавања у Косовској Митровици изазвао је вели-
ко интересовање како послодаваца, тако и незапослених лица, 
што показује присуство око 40 послодаваца са подручја Филија-
ле Косовска Митровица. Незапослена лица имала су прилику да 
се информишу о условима рада и запошљавања, ради благовре-
мене пријаве за конкретне послове. Наташа Миленковић

Катарина Јовичин
Оливера Ђорђевић 

РАЗМЕНА ИСКУСТАВА ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРУ САРАДЊУ

Сајам запошљавања у Косовској Митровици

Делегација Републике Српске у посети Филијали Јагодина НСЗ
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У организацији Филијале Косовска Митровица НСЗ и 
Општине Грачаница, у просторијама Дома културе у 
Грачаници свечано су додељени уговори о реализацији 
програма стручне праксе за 73 лица са евиденције На-

ционалне службе за запошљавање. Додели уговора присуство-
вали су представници НСЗ, в.д. директора Филијале Косовска 
Митровица Верица Ћеранић, директор ПСЗ АП КиМ Бојан Ми-
тић и представници општина Грачаница и Липљан.

„Ово је један леп дан за све вас младе, јер имате прилику 
да све оно што сте током школовања научили сада примените 
и у пракси. Национална служба за запошљавање присутна је 
на овом подручју дуго година и успешно сарађује са локалном 
самоуправом Приштина са седиштем у Грачаници и са другим 
општинама на простору Косова и Метохије. Више стотина лица 
је ове године укључено у програм стручног оспособљавања, а 
само са подручја општине Грачаница укључено је 75 лица код 
различитих послодаваца. Захваљујем се свим послодавцима 
у јавном и приватном сектору, као и Дому здравља Грачани-
ца, који је ове године исказаo највећу потребу за ангажовањем 
лица кроз програм стручног оспособљавања. У програм оспо-
собљавања из области здравства ове године укључена су 32 
лица“, рекла је Верица Ћеранић и истакла успешну сарадњу и 
са другим послодавцима, локалним самоуправама, основним 
и средњим школама, центрима за социјални рад, код којих су 
кроз програм стручне праксе ангажована остала лица, као и са 
другим релевантним институцијама које се налазе на подручју 
општине Грачаница, а и шире. 

„Ове године су за програм стручне праксе за Филијалу 
Приштина издвојена 22 милиона динара. Надамо се да ћете 
након овог првог корака ка свету рада доћи брже и лакше до 
посла, да посао више не чекате, него да по завршетку програма 
посао тражите. Ова бројка говори да је Национална служба за 
запошљавање присутна на овим просторима, у циљу реализа-
ције мера активне политике запошљавања, а стручна пракса је 
само једaн од програма који се спроводе“, рекла је Верица Ће-
ранић у разговору са лицима која су ангажована у различитим 
областима рада у трајању од 6 до 12 месеци. 

Бојан Митић, директор Покрајинске службе за запошља-
вање АП КиМ, истакао је да се реализација програма и мера 
активне политике запошљавања на овом подручју спроводи уз 

подршку Владе Републике Србије, Министарства за рад, запо-
шљавање, борачка и социјална питања и Националне службе 
за запошљавање, као и локалних самоуправа.

„Филијала Косовска Митровица НСЗ, на челу са својом ди-
ректорком, даје велики допринос у реализацији свих ових про-
грама и мера и максимално се труди да се квоте за учешће 
увећају. Додељене квоте нас охрабрују и надамо се да ће сле-
деће године бити још више“, рекао је Бојан Митић, пожелевши 
младима успешан рад и да искористе пружену шансу као од-
скочну даску у будућем запослењу.

Председник Општине Грачаница Срђан Поповић рекао је 
да је реализација овог програма веома значајна за централно 
Косово, где је велики број младих незапослених на евиденцији 
НСЗ.

„Врло је битно да усавршавамо наше младе. Највећи акце-
нат биће на томе да младима обезбедимо да раде и да за њих 
постоје перспективе“, нагласио је Поповић, изразивши захвал-
ност НСЗ, која ради на томе да што већи број младих људи буде 
укључен у програме које Служба реализује.

И председник Привременог органа града Приштина Љу-
бинко Караџић захвалио се Националној служби за запошља-
вање и директорки Верици Ћеранић на изузетној сарадњи и 
што препознају проблеме младих. „Сваке године добијемо 
одређени број уговора за стручно оспособљавање младих 
људи. Неки су нашли посао, положили државни испит, па су 
спремнији за рад и конкурентнији приликом тражења посла“, 
рекао је Караџић.

Присутне је поздравио и Златко Лазић, председник Прив-
ременог органа општине Липљан. „Желео бих да лица ангажо-
вана не само у општини Липљан већ и код других послодаваца 
успешно обаве приправнички стаж, стекну нова знања и иску-
ства, која ће им помоћи у будућем раду“, рекао је Лазић.

Млади нису крили задовољство што су добили прилику да 
буду ангажовани кроз овај програм, јер ће им стечено искуство 
током стручног оспособљавања помоћи у полагању стручног 
испита и каснијем запошљавању. Након завршетка програма, 
постају конкурентнији на тржишту рада и сигурнији у тра-
жењу посла.

ВЕЋЕ ПЕРСПЕКТИВЕ ЗА МЛАДЕ
Свечана додела уговора у Грачаници

Наташа Миленковић



Филијала Бор Националне службе за запошљавање и Град Бор доделили су у петак, 20. септембра, 45 уговора за реализацију 
програма стручне праксе. Град Бор је за ову намену, на основу Локалног акционог плана запошљавања који се реализује уз тех-
ничку подршку НСЗ, издвојио 7,5 милиона динара, чиме је 13 послодаваца подстакнуто да ангажује првенствено младе кадрове, 
и то претежно са високом стручном спремом.   

Уговоре је уручио градоначелник Александар Миликић, а свечаној додели присуствовали су и Лидија Начић, вршилац дуж-
ности директора Филијале Бор, Љубинка Јелић, начелница Градске управе, Добрица Ђурић, председник Локалног савета за 
запошљавање и Срећко Здравковић, члан Градског већа за омладину и пројекте.

„Мислим да је ово одлична прилика да се млади људи први пут сретну са послом који нису имали прилике да раде до сада“, 
истакао је градоначелник Бора, препоручивши младима да након стручне праксе размотре и коришћење других програма и 
мера, пре свега програм самозапошљавања. „Град Бор ће наставити да излази у сусрет младим људима како би могли да се 
запосле у својој струци и стекну потребна знања за даљи живот и рад“, закључио је градоначелник. 

Осим што је свим учесницима пожелела успешну реализацију програма, Лидија Начић је истакла да се неретко догађа да 
управо програм стручне праксе буде младима одскочна даска за брзо 
налажење одговарајућег запослења.

Град Бор већ годинама има одличну сарадњу са НСЗ и активно учест-
вује у подстицању мера активне политике запошљавања, а да је смањење 
проблема незапослености један од приоритета указују и заиста значајна 
финансијска средства која се последње две године из градског буџета из-
двајају за финасирање мера по локалним акционим плановима запошља-
вања. Управо из тог разлога, Град Бор се нашао међу четири јединице ло-
калне самоуправе којима је НСЗ доделила захвалнице за изузетан допринос 
запошљавању у 2018. години. Ове године је из локалног буџета издвојено 
укупно 30 милиона динара, од чега је осим за реализацију стручне праксе, 5 
милиона опредељено за подстицање самозапошљавања, а чак 17,5 милиона 
за реализацију јавних радова. 

Филијала за запошљавање Пирот је током септембра, доделом 
уговора за субвенционисање програма самозапошљавања и програма 
запошљавања незапослених лица из категорије теже запошљивих, ус-
пешно привела крају активности по споразумима о уређивању међу-
собних права и обавеза у реализацији програма или мера активне по-
литике запошљавања ЛАПЗ кроз форму суфинансирања, потписаним 
у априлу и мају са Градом Пиротом и Општином Бела Паланка. 

 У складу са Локалним акционим планом запошљавања, Град 
Пирот је за субвенционисање програма самозапошљавања у 2019. го-
дини издвојио 3 милиона, а из буџета Републике Србије издвојено је 
још 2,5 милиона динара. Захваљујући овим средствима, 27 лица ће се 
отиснути у предузетничке воде. 

Један од младих предузетника је Алекса Цакић, који је већ регис-
тровао агенцију за дигитални маркетинг. „Субвенција ми много значи. Овим путем желим да се захвалим Националној служби 
за запошљавање и Граду Пироту који подстичу развој предузетништва“, рекао је Алекса приликом уручења уговора. 

 Ненад Петровић, из Канцеларије за локални економски развој града Пирота, истакао је да се програм самозапошљавања 
у сарадњи са Националном службом за запошљавање успешно реализује већ пет година, а да је ове године интересовање било 
највеће. „Пристигло је 59 захтева, од којих је 27 одобрено“, навео је Петровић.

 Реализујући ЛАПЗ за 2019. годину и Општина Бела Паланка је определила средства из свог буџета и издвојила 5 мили-
она динара, од којих је 2 милиона удружено са истим износом буџетских средстава, док је још 3 милиона динара планирано за 
реализацију стручне праксе, уз техничку подршку Националне службе за запошљавање, Филијале Пирот. Средства из суфинан-
сирања су искоришћена за реализацију 2 програма самозапошљавања и запошљавање 8 незапослених лица из категорије теже 
запошљивих код шесторо послодаваца. 

 Поздрављајући иницијативу корисника средстава да отпочну сопствени бизнис или упосле нове раднике, председник Општине 
Бела Паланка Горан Миљковић је истакао да су ове године издвојена већа средства у односу на 2018. годину, као и да се кроз реализа-
цију програма самозапошљавања и новог запошљавања значајно подстиче развој предузетништва и смањује стопа незапослености. 
Миљковић се захвалио Националној служби и Филијали Пирот на сарадњи и ангажовању у спровођењу мера дефинисаних ЛАПЗ-ом. 

Уручивању уговора у Пироту и Белој Паланци је у име пиротске филијале за запошљавање присуствовала Александра Стоја-
новић, начелница Одељења за програме запошљавања, предузетнишво и образовање и обуке. Она је поздравила ангажовање 
и укључивање локалних самоуправа у решавање проблема незапослености, истакла значај међусобне сарадње локалних само-
управа и Националне службе и пожелела добро пословање новим предузетницима и успешан рад новозапосленима. 

Александра је изразила задовољство чињеницом да је од 6 послодаваца у Белој Паланци, добитника субвенције за запошља-
вање незапослених лица из категорије теже запослених, њих троје своје пословање започело уз субвенцију за самозапошљавање. 
„Како су кроз време потврдили своје идеје и развијали се на прави начин, то су се стекли услови за отварање нових радних места 
и ангажовање нових лица, што је и сврха ових програма“, навела је представница Филијале Пирот НСЗ.

ГРАД БОР У СУСРЕТ МЛАДИМА

ПОДСТИЦАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Додела уговора о реализацији програма стручне праксе

Суфинансирање мера активне политике запошљавања у Пироту и Белој Паланци

Сузана Ђорђевић

Бранкица Михајловић Илић
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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

787
Јавни позив                             10
Администрација и управа               10 
Трговина и услуге                              22 
Медицина                                         24
Индустрија и грађевинарство                 30
Култура и информисање                                         31
Наука и образовање                          32

Бесплатна публикација о запошљавању 902.10.2019. |  Број 849 |   
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Јавни позив / Администрација и управа

                Администрација и управа

БЕОГРА Д

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЈА

ЗА ЈАВНУ УПРАВУ
Београд

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

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА У НАЦИОНАЛНОЈ 
АКАДЕМИЈИ ЗА ЈАВНУ УПРАВУ

I Орган у коме се радна места попуњавају: Нацио-
нална академија за јавну управу, Нови Београд, Булевар 
Михаила Пупина 2
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за подршку процесу 
утврђивања потреба за стручним 

усавршавањем, разврстано у звање 
млађи саветник

Група за утврђивање потреба за 
стручним усавршавањем, Сектор за 

припрему програма обуке и управљање 
квалитетом

1 извршилац

Опис послова: Прикупља и анализира податке 
и учествује у припреми аналитичких прегледа у 
циљу утврђивања потреба за стручним усаврша-
вањем; прати и евидентира стање у области адми-
нистративних капацитета јавне управе; учествује у 
анализи извештаја у вези са свим фазама процеса 
стручног усавршавања; пружа стручну и органи-
зациону подршку у припреми и спровођењу при-
мењених истраживања у вези са утврђеним зна-
чајним проблемима у јавној управи у сарадњи са 
органима јавне управе и научно-истраживачким 
институцијама; врши обраду података и учест-
вује у припреми извештаја у циљу дисеминације 
резултата; учествује у реализацији препорука у 
вези са унапређењем процеса утврђивања потре-
ба за стручним усавршавањем и система струч-
ног усавршавања у целини; сарађује са истражи-
вачким институцијама у земљи и међународним 
организацијама према инструкцији руководиоца 
и обавља и друге послове по налогу руководиоца 
Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља друштвено-хуманистичких наука или при-
родно-математичких наука или из научне области 
организационе науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мас-
тер академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни 
испит, најмање једна година радног искуства у стру-
ци или најмање пет година радног стажа у држав-
ним органима као и потребне компетенције за радно 
место.

2. Радно место за припрему 
Програма обуке руководилаца, 
разврстано у звање самостални 

саветник
Одсек за припрему програма обуке, 

Сектор за припрему програма обуке и 
управљање квалитетом

1 извршилац

Опис послова: Анализира извештаје у вези са 
реализацијом програма стручног усавршавања и 
утврђеним потребама за стручним усавршавањем; 
анализира периодичне извештаје о евалуацији про-
грама стручног усавршавања руководилаца; даје 
предлоге за унапређење садржаја програма; при-
према Предлог Програма обуке руководилаца у 
сарадњи са сталним програмским комисијама; раз-
вија инструменте узајамне стручне подршке, коучин-
га и менторства; припрема посебан програм обуке 
предавача и ментора и програм коучинг активности; 
пружа стручну помоћ у вези са припремом посебних 
програма стручног усавршавања; припрема и раз-
вија комерцијалне програме у складу са захтевима 
правних и физичких лица; сарађује са надлежним 
државним органима и другим органима и организа-
цијама јавне управе у процесу припреме предлога 
обуке руководилаца и предлога посебног програ-
ма обуке предавача и ментора и програма коучинг 
активности и обавља и друге послове по налогу 
шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља друштвено-хуманистичких наука на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 

На основу Локалног акционог плана запошљавања општине Велика Плана за 2019. годину и закљученог Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма 
или мера активне политике запошљавања за 2019. годину, између Националне службе за запошљавање - Филијала Смедерево и Општине Велика Плана, број: 3001-101-2/2019 од 
18.04.2019. године

ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА СМЕДЕРЕВО
Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА

У 2019. ГОДИНИ
Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења 
радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Национална служба 
за запошљавање - Филијала Смедерево (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса, уз претходно прибављено мишљење Локалног савета за запошљавање 
општине Велика Плана. 

Послодавац - извођач јавног рада са седиштем на територији општине Велика Плана, може организовати спровођење јавних радова уколико у програм укључи незапослена лица из 
категорија теже запошљивих, дефинисаних Локалним акционим планом запошљавања општине Велика Плана за 2019. годину, која припадају следећим категоријама: радно способ-
ни корисници новчане социјалне помоћи, особе са инвалидитетом, старији од 50 година, жене, млади до 30 година старости, млади у домском смештају, хранитељским породицама 
и старатељским породицама, дугорочно незапослени и жртве породичног насиља.

На јавним радовима се радно ангажује најмање 5 (пет) незапослених лица из наведених категорија незапослених. Максимална дужина трајања јавног рада је 
четири месеца, у складу са расположивим финансијским средствима.

Јавни радови се могу спроводити у областима:
• социјалних (односно социјалне заштите) и хуманитарних делатности,
• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
• одржавања и заштите животне средине и природе и
• културе (искључиво ангажовање особа са инвалидитетом).

Средства намењена за организовање спровођења јавних радова користе се за: 
• исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним радовима по основу уговора о привременим и повременим пословима, у висини 22.000,00 динара по лицу;
• накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу, у свим областима, једнократно;
• накнаду трошкова обуке (Национална служба процењује оправданост потребе за обуком, уколико исто није регулисано законом). 

Пријава за спровођење јавног рада подноси се Националној служби за запошљавање - Филијала Смедерево - Испостава Велика Плана, непосредно или путем поште, у два примерка. 
Пријава се може добити у Филијали Смедерево - Испостава Велика Плана.

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

Информације о јавном конкурсу могу се добити у Националној служби за запошљавање, Филијала Смедерево - Испостава Велика Плана или на телефон: 026/633-035. 

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање, а последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу 
је 07.10.2019. године.
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специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, најмање пет година радног 
искуства у струци као и потребне компетенције за 
радно место.

3. Радно место за праћење 
спровођења програма, евалуацију 

и извештавање, разврстано у звање 
самостални саветник

Одељење за спровођење и евалуацију 
програма обуке, Сектор за спровођење 

програма обуке
1 извршилац

Опис послова: Предлаже критеријуме и мерила 
за вредновање програма стручног усавршавања 
у сарадњи са надлежним органима и одговорним 
лицима; прати реализацију програма обука које 
спроводи Академија; припрема и спроводи годишње 
истраживање ефеката реализованих обука и 
израђује извештај; предузима радње у поступку за 
издавање уверења (сертификата, потврда) учесни-
ку, односно кориснику програма и припрема мате-
ријале за верификацију/тестирање знања и вештина 
учесника обука (претходна и/или стечена на обука-
ма); даје предлоге за унапређење процеса евалуа-
ције стручног усавршавања; учествује у припреми 
стручне основе за израду акта о критеријума и мери-
лима за вредновање програма стручног усаврша-
вања; анализира извештаје о реализованим обукама 
и даје предлоге за унапређење садржаја и процеса 
реализације обука; пружа стручну подршку у адми-
нистрирању on-line курсева и обавља и друге посло-
ве по налогу начелника Одељења. 

Услови: стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-научног 
поља друштвено-хуманистичких наука или из научне 
области организационе науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит, најмање 
пет година радног искуства у струци као и потребне 
компетенције за радно место. 

4. Радно место за спровођење 
Општег програма обуке, разврстано 

у звање саветник, Одељење за 
спровођење и евалуацију програма 

обуке
Сектор за спровођење програма обуке

1 извршилац

Опис послова: Организује и координира процес 
реализације Општег програма обука и других про-
грама који се повере Академији у седишту Академије 
и ван седишта у сарадњи са одговорним лицима у 
органима јавне управе; формира групе полазника 
и стара се о организационим, техничким и мате-
ријалним условима за реализацију програма обука; 
припрема документацију за обрачун накнада за рад 
реализатора и спроводилаца обука; пружа реали-
заторима програма подршку у припреми и реали-
зацији програма обука ради остваривања исхода 
учења; ажурира податке у вези са реализованим 
програмима обукама у бази података и припрема 
извештај о реализованој обуци на основу обрађе-
них података из евалуационих листова; учествује у 
припреми и дистрибуирању материјала за верифи-
кацију/тестирање знања и вештина учесника обу-
ка; ажурира интернет презентацију и администрира 
on-line курсеве; стара се о чувању материјала, лите-
ратуре и других докумената који настану у току реа-
лизације обука и обавља и друге послове по налогу 
начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља друштвено-хуманистичких наука или из 
научне области организационих наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, најмање три 
године радног искуства у струци, положен државни 
стручни испит као и потребне компетенције за радно 
место.

5. Радно место за спровођење 
Програма обуке руководилаца и 

других облика развоја запослених, 
разврстано у звање саветник

Одељење за спровођење и евалуацију 
програма обуке, Сектор за спровођење 

програма обуке
1 извршилац

Опис послова: Организује и координира процес 
реализације Програма обуке руководилаца и других 
програма који се повере Академији у седишту Акаде-
мије и ван седишта у сарадњи са одговорним лици-
ма у органима јавне управе; формира групе полаз-
ника обуке и стара се о организационим, техничким 
и материјалним условима за реализацију одређеног 
програма обука; припрема документације за обра-
чун накнада за рад реализатора и спроводилаца 
обука; пружа реализаторима програма подршку у 
припреми и реализацији програма обука ради ост-
варивања исхода учења; пружа подршку у развоју и 
спровођењу инструмената узајамне стручне подрш-
ке, коучинга, менторства и других инструмената; 
ажурира податке у вези са реализованим програми-
ма обукама у бази података и припрема извештај о 
реализованој обуци на основу обрађених података 
из евалуационих листова; израђује и дистрибуира 
акт којим се верификује учешће на обуци и акт којим 
се верификује стечено знање и обавља и друге 
послове по налогу начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног пољa 
друштвено-хуманистичке науке или из научне области 
организационе науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, најмање три године радног искуства у стру-
ци, положен државни стручни испит као и потребне 
компетенције за рад на радном месту.

Место рада за сва радна места: Нови Београд, Пала-
та „Србија“, Булевар Михаила Пупина 2.

III Фазе изборног поступка и учешће кан-
дидата: Изборни поступак се спроводи из више 
обавезних фаза и то следећим редоследом: прове-
ра општих функционалних компетенција, провера 
посебних функционалних компетенција, провера 
понашајних компетенција и интервју са Конкурсном 
комисијом. 

У свакој фази изборног поступка врши се вредно-
вање кандидата и само кандидат који испуни уна-
пред одређено мерило за проверу одређене ком-
петенције 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 компетенције. У 
изборном поступку за сва извршилачка радна места 
проверавају се:

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

Напомена: У погледу провере опште функционал-
не компетенције „дигитална писменост“ (поседовање 
знања и вештина у основама коришћења рачунара, 
основама коришћења интернета, обради текста и табе-
ларне калкулације), ако учесник конкурса поседује 
важећи сертификат, потврду или други одговарајући 
доказ о поседовању знања и вештина из наведених 
области, и жели да на основу њега буде ослобођен 
тестирања компетенције - дигитална писменост, неоп-
ходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности 
попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени 
доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Конкурсна комисија може одлучити да се кандидату 
изврши провера наведене компетенције, ако увидом 
у достављени доказ не може потпуно да оцени посе-
довање ове компетенције.

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

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

За радно место под редним бројем 1:
1. Посебна функционална компетенција за област 
рада послови управљања људским ресурсима (упра-
вљање људским ресурсима базирано на компетен-
цијама) провераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за рад-
но место - прописи из надлежности и организације 
органа (Закон о државним службеницима) провера-
ваће се путем симулације (писмено). 
3. Посебна функционална компетенција за рад-
но место - методологије из делокруга радног места 
(методологија за анализу потреба за стручним усавр-
шавањем) провераваће се писмено путем симулације.

За радно место под редним бројем 2:
1. Посебна функционална компетенција за област 
рада послови управљања људским ресурсима (упра-
вљање људским ресурсима базирано на компетен-
цијама) провераваће се путем симулације (писмено). 
2. Посебна функционална компетенција за рад-
но место - прописи из надлежности и организације 
органа (Закон о државним службеницима) провера-
ваће се путем симулације (писмено). 
3. Посебна функционална компетенција за радно 
место - техника презентовања података (Power Point) 
провераваће се писмено путем симулације.

За радно место под редним бројем 3:
1. Посебна функционална компетенција у области 
рада студијско-аналитички послови (прикупљање и 
обрада података из различитих извора, укључујући 
и способност критичког вредновања и анализирања 
доступних информација) провераваће се путем 
симулације (писмено). 
2. Посебна функционална компетенција за рад-
но место - прописи из надлежности и организације 
органа (Закон о државним службеницима) провера-
ваће се путем симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за радно 
место - прописи и акти из делокруга радног места 
(Правилник о вредновању програма стручног усавр-
шавања) провераваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 4:
1. Посебна функционална компетенција у области 
рада студијско-аналитички послови (прикупљање и 
обрада података из различитих извора, укључујући 
и способност критичког вредновања и анализирања 
доступних информација) провераваће се путем 
симулације (писмено). 
2. Посебна функционална компетенција за рад-
но место - прописи из надлежности и организације 
органа (Закон о државним службеницима) провера-
ваће се путем симулације (писмено).

Администрација и управа
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3. Посебна функционална компетенција за радно 
место - прописи и акти из делокруга радног места 
(Правилник о вредновању програма стручног усавр-
шавања) провераваће се путем симулације (писмено). 

За радно место под редним бројем 5:
1. Посебна функционална компетенција у области 
рада студијско-аналитички послови (прикупљање и 
обрада података из различитих извора, укључујући 
и способност критичког вредновања и анализирања 
доступних информација) провераваће се путем 
симулације (писмено). 
2. Посебна функционална компетенција за рад-
но место - прописи из надлежности и организације 
органа (Закон о државним службеницима) провера-
ваће се путем симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за радно 
место - прописи и акти из делокруга радног мес-
та (Правилник о Централној евиденцији програма 
Стручног усавршавања) провераваће се путем симу-
лације (писмено).  

V Провера понашајних компетенција за сва 
извршилачка радна места: Понашајне компе-
тенције (управљање информацијама, управљање 
задацима и остваривање резултата, оријентација ка 
учењу и променама, изградња и одржавање профе-
сионалних односа, савесност, посвећеност и интегри-
тет) - провераваће се путем психометријских тестова, 
узорка понашања и интервјуа базираног на компетен-
цијама.

VI Интервју са Конкурсном комисијом и вред-
новање кандидата за сва извршилачка радна 
места: Процена мотивације за рад на радном месту 
у органу и прихватање вредности државних орга-
на - провераваће се путем интервјуа са Конкурсном 
комисијом (усмено).

VII Адреса на коју се подноси попуњен обра-
зац пријаве на јавни конкурс: Национална ака-
демија за јавну управу, 11070 Нови Београд, Палата 
„Србија“, Булевар Михаила Пупина 2, са назнаком 
„За јавни конкурс за попуњавање извршилачког рад-
ног места (навести назив места)”. 

VIII Лице које је задужено за давање оба-
вештења о јавном конкурсу: Ивана Ајтић Курма-
зовић, на број: 011/301-4236.

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

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

XI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет презентацији 
Службе за управаљање кадровима и Националне 
академије за јавну управу или у штампаној верзији 
на писарници Националне академије за јавну упра-
ву, „Палата Србија“ Нови Београд, Булевар Михаила 
Пупина број 2 (источно крило).

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 Конкурсна 
комисија састави списак кандидата међу којима се 
спроводи изборни поступак. 

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

XII Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка пре 
интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал 
или оверена фотокопија извода из матичне књиге 
рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству; оригинал или оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема; ориги-
нал или оверена фотокопија доказа о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним орга-
нима (кандидати са положеним правосудним испи-
том уместо доказа о положеном државном стручном 
испиту подносе доказ о положеном правосудном 
испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о 
радном искуству у струци (потврда, решење и други 
акти којима се доказује на којим пословима, са којом 
стручном спремом и у ком временском периоду је 
стечено радно искуство).

Државни службеник који се пријављује на јавни кон-
курс уместо уверења о држављанству и извода из 
матичне књиге рођених подноси оригинал или ове-
рену фотокопију решења о распоређивању или пре-
мештају 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 
градовима и општинама у којима нису именова-
ни јавни бележници, приложени докази могу бити 
оверени у основним судовима, судским јединицама, 
пријемним канцеларијама основних судова, однос-
но општинским управама као поверени посао). Као 
доказ се могу приложити и фотокопије докумената 
које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним 
судовима, односно општинским управама.

XIII Рок за подношење доказа: Кандидати који 
су успешно прошли фазе изборног поступка, пре 
интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да 
у року од пет радних дана од дана пријема оба-
вештења, доставе наведене доказе који се прилажу 
у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе доказе који се прилажу 
у конкурсном поступку, односно који на основу дос-
тављених или прибављених доказа не испуњавају 
услове за запослење, писмено се обавештавају да су 
искључени из даљег изборног поступка. Докази се 
достављају на наведену адресу Националне акаде-
мије за јавну управу.

XIV Трајање радног односа: за сва радна места 
радни однос се заснива на неодређено време. 

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. 

XV Датум и место провере компетенција учес-
ника конкурса у изборном поступку: Са канди-
датима чије су пријаве благовремене, допуштене, 
разумљиве, потпуне и који испуњавају услове пред-
виђене огласом о јавном конкурсу, на основу подата-
ка наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни 
поступак ће се спровести почев од 15. октобра 2019. 
године, о чему ће учесници конкурса бити обавеште-
ни на начин који су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција и 
понашајних компетенција ће се обавити у просто-
ријама Службе за управљање кадровима, „Палата 
Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 

2 (источно крило). Провера посебних функционалних 
компетенција и интервју са Конкурсном комисијом ће 
се обавити у просторијама Националне академије за 
јавну управу, „Палата Србија“, Нови Београд, Булевар 
Михаила Пупина број 2 (источно крило).

Кандидати који успешно прођу једну фазу изборног 
поступка обавештавају се о датуму, месту и време-
ну спровођења наредне фазе изборног поступка на 
контакте (бројеве телефона или е-mail адресе), које 
наведу у својим обрасцима пријаве. 

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

Законом о општем управном поступку („Службени 
гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично тума-
чење) прописано је, између осталог, да је орган 
дужан да по службеној дужности, у складу са зако-
ном, врши увид у податке о чињеницама неопход-
ним за одлучивање о којима се води службена еви-
денција, 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 (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.

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни 
конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао 
в.д. директора Националне академије за јавну управу.

Овај конкурс објављује се на интернет презентацији 
Националне академије за јавну управу, на интернет 
презентацији Службе за управљање кадровима, на 
порталу e-управе, на огласној табли, интернет пре-
зентацији и периодичном издању огласа Национал-
не службе за запошљавање.

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

Администрација и управа
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МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, 
ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА

 И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

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

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА
 
I Орган у коме се попуњава радно место: Минис-
тарство за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања, Београд, Немањина 22-26 
 II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за управно-надзорне 
послове и унапређење у области 
социјалне заштите, звање виши 

саветник
Одељење за управне и надзорне послове 

у области социјалне и породичне 
заштите, Сектор за бригу о породици и 

социјалну заштиту
1 извршилац

Опис посла:
- координира, контролише израду и израђује нацрте 
појединачних управних аката којима се у другом степену 
решава по жалбама на решења инспектора за социјал-
ну заштиту и израђује нацрте појединачних управних 
аката којима се у другом степену решава по жалбама 
на решења првостепених органа о правима из области 
социјалне заштите и по ванредним правним лековима;
- врши надзор над радом органа у вршењу законом 
поверених послова другостепеног поступка;
- пружа стручну помоћ првостепеним органима у 
решавању о правима из области социјалне заштите;
- предлаже и креира мере за унапређење материјалних 
давања из области социјалне заштите, а на основу сагле-
давања стања и прописа у наведеној области у земљи 
и ЕУ и припрема анализе, информације и извештаје о 
ефикасности и рационалности материјалних давања;
- израђује извештаје и изјашњења на захтев других 
органа у области материјалних давања;
- решава о сукобу надлежности између центара за 
социјални рад
- учествује у изради нацрта закона и других пропи-
са у области породично-правне заштите, социјалне 
заштите и финансијске подршке породици са децом, 
даје мишљења на нацрте и у вези са применом зако-
на и других прописа у надлежности Министарства и 
које предлажу други државни органи, а који су у вези 
делокруга Одељења;
- обавља све остале послове по налогу начелника 
Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких наука на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит, 
радно искуство у струци од најмање седам година, кao 
и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд.
III Фазе изборног поступка и учешће канди-
дата: Изборни поступак спроводи се из више оба-
везних фаза у којима се проверавају опште функ-
ционалне, посебне функционалне и понашајне 
компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са 
комисијом. Кандидатима који учествују у изборном 
поступку прво се проверавају опште функционалне 
компетенције.

У изборном поступку проверавају се: 

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 путем 
симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функционалне 
компетенције „дигитална писменост“, ако поседујете 
важећи сертификат, потврду или други одговарајући 
доказ о познавању рада на рачунару и желите да на 
основу њега будете ослобођени тестирања компе-
тенције - 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 приложеног доказа донети одлуку да ли 
може или не може да прихвати доказ који сте прило-
жили уместо тестовне провере.  

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

Посебна функционална компетенција за област рада 
нормативни послови (примена номотехничких и 
правно-техничких правила за израду правних аката 
- усаглашеност прописа и општих аката у правном 
систему; припрема и израда стручних мишљења и 
образложења различитих правних аката - нацрта 
прописа, међународних уговора итд.) - провераваће 
се путем симулације (усмено).

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

Посебна функционална компетенција за радно 
место - релевантни прописи из делокруга радног 
места (Закон о социјалној заштити и Закон о финан-
сијској подршци породици са децом) - провераваће 
се путем симулације (усмено).

V Провера понашајних компетенција: Пона-
шајне компетенције (управљање информацијама, 
управљање задацима и остваривање резултата, 
орјентација ка учењу и променама, изградња и одр-
жавање професионалних односа, савесност, пос-
већеност и интегритет) - провераваће се путем пси-
хометријских тестова, узорка понашања и интервјуа 
базираног на компетенцијама.

VI Интервју са комисијом и вредновање кан-
дидата за сва извршилачка радна места: Про-
цена мотивације за рад на радном месту и прихва-
тање 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 сајту Службе за управљање кадро-
вима, www.suk.gov.rs.

VII Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве за конкурс: Министарство за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 
Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком „За 
јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног 
места”.

VIII Лицa којa су задужена за давање оба-
вештења: Олга Пуљевић и Анђела Роглић, тел: 
011/3613-490, Министарство за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања, од 10.00 до 13.00 часова.

IX Општи услови за запослење: држављанство 
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; 
да учеснику конкурса раније није престајао радни 

однос у државном органу због теже повреде дуж-
ности из радног односа и да није осуђиван на казну 
затвора од најмање шест месеци.

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

XI Пријава на јавни конкурс врши се на обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет презентацији 
Службе за управљање кадровима и Министарства 
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
или у штампаној верзији на писарници Министарства 
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 
Београд, Немањина 22-26.

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

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.

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

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

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

Као доказ се могу приложити и фотокопије докуме-
ната које су оверене пре 01. марта 2017. године у 
основним судовима, односно општинским управама.
 
XIII Рок за подношење доказа: Кандидати 
који су успешно прошли претходне фазе изборног 
поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом 
позивају се да у року од (5) пет радних дана од дана 
пријема обавештења доставе наведене доказе који 
се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се 
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 наведену адресу Министарства. 

XIV Трајање радног односа: За наведено радно 
место радни однос заснива се на неодређено време.

Администрација и управа
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Кандидати који први пут заснивају радни однос у 
државном органу подлежу пробном раду у трајању 
од шест месеци. Кандидати без положеног државног 
стручног испита примају се на рад под условом да тај 
испит положе у року од шест месеци од дана засни-
вања радног односа.

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

XV Датум и место провере компетенција учес-
ника конкурса у изборном поступку: Са учес-
ницима конкурса чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају 
услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на 
основу података наведених у обрасцу пријаве на 
конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 
15. октобра 2019. године, о чему ће учесници кон-
курса бити обавештени телеграмом на адресе које су 
навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција и 
понашајних компетенција ће се обавити у Служби за 
управљање кадровима, у Палати „Србија“ Нови Бео-
град, Булевар Михаила Пупина број 2 (источно кри-
ло). Провера посебних функционалних компетенција 
и интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у 
просторијама Министарства за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања. Учесници конкурса 
који су успешно прошли једну фазу изборног поступ-
ка обавештавају се о датуму, месту и времену спро-
вођења наредне фазе изборног поступка на контак-
те (бројеве телефона или e-mail адресе), које наведу 
у својим обрасцима пријаве или путем телеграма на 
адресу коју су навели у обрасцу пријаве.

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

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви 
потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној 
код јавног бележника (изузетно у градовима и општина-
ма у којима нису именовани јавни бележници, приложе-
ни докази могу бити оверени у основним судовима, суд-
ским јединицама, пријемним канцеларијама основних 
судова, односно општинским управама, као поверени 
посао), биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је 
именовао министар за рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања.

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији 
(www.minrzs.gov.rs) и огласној табли Министарствa 
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања: 
на интерент презентацији Службе за управљање 
кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-Управе, на 
интернет презентацији, огласној табли и периодич-
ном издању огласа Националне службе за запошља-
вање.

На интернет презентацији Службе за управљање кадро-
вима: www.suk.gov.rs може се погледати опис послова 
оглашеног радног места.

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

Образац пријаве на конкурс, за наведено радно место, 
може се преузети на званичној интернет презентацији 
Службе за управљање кадровима и Министарства за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања или 
у штампаној верзији на писарници Министарства за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 
Београд, Немањина 22-26. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ 
КАДРОВИМА

Београд

На основу члана 68 став 1, а у вези са чл. 54 став 
1 и 55 Закона о државним службеницима („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), члана 9 став 2, а у вези са чла-
ном 11 став 2 Уредбе о интерном и јавном конкурсу 
за попуњавање радних места у државним органима 
(„Службени гласник РС”, бр. 2/2019), Служба за упра-
вљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњава положаj: Државно пра-
вобранилаштво, Београд

Положај који се попуњава:

Заменик државног правобраниоца 
- заступник Републике Србије пред 
Европским судом за људска права, 

положај у трећој групи

Опис послова: руководи одељењем, планира, усме-
рава и надзире рад и врши најсложеније послове из 
делокруга одељења; заступа Републику Србију пред 
Европским судом за људска права и у телима Савета 
Европе од значаја за рад Европског суда за људска 
права; одлучује у којим ће случајевима Република 
Србија интервенисати у поступку пред Европским 
судом за људска права, одлучује о упућивању захтева 
за Велико веће, склапа поравнања и даје једностра-
не декларације, анализира праксу Европског суда 
за људска права ради усклађивања националног 
законодавства и праксе са Европском конвенцијом о 
људским правима и основним слободама; стара се о 
извршавању пресуда Европског суда за људска пра-
ва и представља Републику Србију на састанцима 
Комитета министара Савета Европе - Одељења за 
извршавање пресуда Европског суда за људска пра-
ва; учествује на састанцима радних тела Савета Евро-
пе; учествује на семинарима и конференцијама у вези 
са људским правима; припрема извештаје за Владу о 
раду заступника; обавља и друге послове по налогу 
Правобраниоца.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области правне науке на основним  академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен правосудни испит, најмање осам 
година радног искуства у правној струци после поло-
женог правосудног испита и потребне компетенције за 
то радно место; држављанство Републике Србије; да 
учеснику конкурса раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужности из рад-
ног односа и да није осуђиван на казну затвора од нај-
мање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се:

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

*Посебне функционалне компетенције за 
област рада и то:
1. Посебна функционална компетенција за област 
рада послови руковођења (основе управљања људ-
ским ресурсима) - провера ће се вршити путем усме-
не симулације.
2. Посебна функционална компетенција за област 
послови заступања (познавање прописа релевант-
них за надлежност Државног правобранилаштва) - 
провера ће се вршити путем усмене симулације.

*Посебне функционалне компетенције за рад-
но место и то:
3. Посебне функционалне компетенције за радно 
место - поседовање знања и вештина за заступање 
Републике Србије пред Европским судом за људска 
права и телима од значаја за рад Европског суда 
за људска права (Европска конвенција за заштиту 
људских права и основних слобода) - провера ће се 
вршити путем усмене симулације.
4. Страни језик - знање енглеског или француског 
језика ниво Б2 - провера ће се вршити путем теста 
или увидом у доказ о знању енглеског или францус-
ког језика - ниво Б2.

Понашајне компетенције (управљање инфор-
мацијама; управљање задацима и остваривање 
резултата; оријентација ка учењу и променама; 
изградња и одржавање професионалних односа; 
савесност, посвећеност и интегритет; управљање 
људским ресурсима; стратешко управљање) про-
вера ће се вршити путем психометријских тестова, 
узорка понашања и интервјуа базираног на компе-
тенцијама.

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

Трајање рада на положају и место рада: Рад 
на положају траје пет година, а место рада је Нови 
Београд, Булевар Михајла Пупина 2.

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

Садржина пријаве на конкурс: Пријава на кон-
курс садржи: податке о конкурсу, личне податке, 
адресу становања, телефон, електронску адресу; 
образовање, стручне и друге испите подносиоца 
пријаве који су услов за заснивање радног односа; 
податак о знању рада на рачунару; податак о знању 
енглеског или француског језика - ниво Б2; додатне 
едукације; радно искуство; посебне услове; посебне 
изјаве од значаја за учешће у конкурсним поступци-
ма у државним органима. Пријава на конкурс мора 
бити својеручно потписана.

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

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

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава 
добија шифру под којом подносилац пријаве учест-
вује у даљем изборном поступку. Подносилац прија-

Администрација и управа
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ве се обавештава о додељеној шифри у року од три 
дана од пријема пријаве, достављањем наведеног 
податка на начин који је у пријави назначио за дос-
таву обавештења.

Докази који се прилажу уз образац пријаве 
су: писани доказ о знању рада на рачунару и писани 
доказ о знању енглеског или француског језика - ниво 
Б2. Кандидати који уз образац пријаве доставе писа-
ни доказ о знању рада на рачунару биће ослобође-
ни провере компетенције „дигитална писменост“, сем 
уколико комисија одлучи да се приложени доказ не 
може прихватити као доказ којим се кандидат осло-
бађа од провере опште компетенције „дигитална 
писменост“. 

Кандидати који уз образац пријаве доставе важећи 
сертификат, потврду или други доказ о знању 
енглеског или француског језика - ниво Б2 биће 
ослобођени провере компетенције знање енглеског 
или француског језика - ниво Б2, сем уколико коми-
сија одлучи да се приложени доказ не може прихва-
тити као доказ којим се кандидат ослобађа од прове-
ре знањa енглеског или француског језика - ниво Б2.  

Остали докази које прилажу само кандидати који 
су успешно прошли фазе изборног поступка пре 
интервјуа са Конкурсном комисијом: уверењe о 
држављанству; извод из матичне књиге рођених; 
диплома о стручној спреми; уверење о положеном 
правосудном испиту; исправе којима се доказује 
радно искуство у струци (потврде, решења и други 
акти из којих се види на којим пословима, са којом 
стручном спремом и у ком периоду је стечено радно 
искуство). 

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

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

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној 
фотокопији код јавног бележника (изузетно у гра-
довима и општинама у којима нису именовани јавни 
бележници, приложени докази могу бити оверени у 
основним судовима, судским јединицама, пријемним 
канцеларијама основних судова, односно 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.

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

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

Документи о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених; уверење о 
положеном правосудном испиту.

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

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

Лице задужено за давање обавештења о кон-
курсу, у периоду од 10-12 часова: Ивана Ђуро-
вић, тел. 011/31-30-901, Служба за управљање кадро-
вима.

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

Овај оглас објављује се на интернет презентацији и 
oгласној табли Министарства правде, на интернет 
презентацији и oгласној табли Државног правоб-
ранилаштва, на интернет презентацији и oгласној 
табли Службе за управљање кадровима, на порталу 
е-управе, на интернет презентацији и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошља-
вање. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ

НЕСРЕЋА У САОБРАЋАЈУ

На основу члана 54 Закона о државним службе-
ницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - 
исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 
116/08, 104/09, 99/14, 97/14, 94/17 и 95/18), члана 
9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за 
попуњавање радних места у државним органима 
(„Службени гласник РС“, број 2/19) и Закључка Коми-
сије за давање сагласности за ново запошљавање 
и додатно радно ангажовање код корисника јавних 
средстава 51 број: 112-8368/2019 од 28. августа 
2019. године, Центар за истраживање несрећа у сао-
браћају оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА У ЦЕНТРУ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ 
НЕСРЕЋА У САОБРАЋАЈУ

I Орган у коме се попуњава раднo местo: Цен-
тар за истраживање несрећа у саобраћају, Немањи-
на 11, Београд

II Радна места које се попуњавају:

1. Радно место за истраживање и 
анализу несрећа у железничком 

саобраћају, Сектор за истраживање 
несрећа у железничком саобраћају

у звању самостални саветник
1 извршилац

Опис посла: Обавља истражне радње и са њима 
повезане студијско-аналитичке послове у вези са 
утврђивањем узрока несрећа возова; припрема 
извештаје у вези са узроцима несрећа и извештаje о 
статусу сваког започетог поступка истраге; израђује 
анализе ризика на бази расположивих подата-
ка из домаћих и међународних извора; сарађује 
са надлежним органима за истраживање несрећа 
других држава у поступку спровођења истраге, са 
субјектима потписницима Споразума о сарадњи са 
Центром у поступку истраживања несрећа, минис-
тарствима и органима надлежним за послове пра-
восуђа, унутрашњих послова и одбране у поступку 
обављања послова из своје надлежности; сарађује 
са надлежним државним и судским органима при-

ликом спровођење истраге ради утврђивања узрока 
несрећа возова; учествује у припреми, организацији 
и реализицији обука и оспособљавању лица укљу-
чених у рад радних група за истраживањe несрећа 
у железничком саобраћају; прати стандарде, пре-
поруке, домаће и међународне прописе из области 
безбедности железничког саобраћаја и обавља стру-
чне послове у поступку хармонизације прописа са 
међународном регулативом и припрема извештаје; 
учествује у планирању материјално техничких-сред-
става и опреме за обављање послова истраживања 
несрећа у железничком саобраћају; обавља и друге 
послове по налогу помоћника Главног истражитеља 
и Главног истражитеља - директора.

Услови: стечено високо образовање из научне однос-
но стручне области саобраћајно инжењерство или из 
научне односно стручне области машинско инжењер-
ство или из научне односно стручне области грађе-
винско инжењерство или из научне односно стручне 
области електротехничко и рачунарско инжењерство 
на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету; положен 
државни стручни испит; најмање пет година радног 
искуства у струци, односно најмање пет година рад-
ног искуства у железничком саобраћају, као и потреб-
не компетенције за рад на радном месту.

2. Радно место за истраживање 
несрећа у железничком саобраћају

Сектор за истраживање несрећа у 
железничком саобраћају, у звању 

саветник
1 извршилац

Опис посла: Обавља послове истраживања и ана-
лизе узрока несрећа у железничком саобраћају, 
прикупља податке, проучава последице и израђује 
анализе за превенцију несрећа у железничком сао-
браћају; израђује студије, анализе и извештаје о 
утврђеним ризицима у железничком саобраћају и 
стара се о формирању, евидентирању и ажурирању 
база података из надлежности Сектора; обавља 
стручне послове у сарадњи са другим релевантним 
субјектима у поступку извештаја о процени стања 
безбедности железничког саобраћаја и учествује у 
припреми предлога мера безбедности; прати спро-
вођење мера које су предузете по издатим безбед-
носним препорукама од стране Центра и обавештава 
надлежне органе о предузетим мерама или о раз-
лозима зашто оне неће бити предузете; припрема 
материјале за израду извештаја у вези са узроцима 
несрећа и прикупља елементе потребне за израду 
анализе ризика из базе расположивих података из 
домаћих и међународних извора; учествује у при-
преми службених саопштења о несрећама, сарађује 
са надлежним органима из области безбедности 
ради предузимања одговарајућих мера у области 
железничког саобраћаја; обавља стручне послове 
у поступку приступања Европској мрежи тела за 
безбедносна истраживања; прати стандарде, пре-
поруке, домаће и међународне прописе из области  
безбедности железничког саобраћаја и пружа струч-
ну подршку пословима у поступку хармонизације 
прописа са међународном регулативом; обавља и 
друге послове по налогу помоћника Главног истра-
житеља и Главног истражитеља - директора.

Услови: стечено високо образовање из научне однос-
но стручне области саобраћајно инжењерство или из 
научне односно стручне области машинско инжењер-
ство или из научне односно стручне области грађе-
винско инжењерство или из научне односно стручне 
области електротехничко и рачунарско инжењерство 
на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету; положен 
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државни стручни испит, најмање три године радног 
искуства у струци, односно најмање три године радног 
искуства у железничком саобраћају, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту.

3. Радно место за истраживање 
несрећа у водном саобраћају, Сектор 

за истраживање несрећа у водном 
саобраћају, у звању саветник

1 извршилац

Опис посла: Обавља послове истраживања и 
анализе узрока несрећа у водном саобраћају, при-
купља податке, проучава последице и израђује ана-
лизе за превенцију несрећа у водном саобраћају; 
израђује студије, анализе и извештаје о утврђеним 
ризицима у водном саобраћају и стара се о форми-
рању, евидентирању и ажурирању база података 
из надлежности Сектора; обавља стручне посло-
ве у сарадњи са другим релевантним субјектима у 
поступку извештаја о процени стања безбедности 
водног саобраћаја и учествује у припреми предлога 
мера безбедности; прати спровођење мера које су 
предузете по издатим безбедносним препорукама 
од стране Центра и обавештава надлежне орга-
не о предузетим мерама или о разлозима зашто 
оне неће бити предузете; припрема материјале 
за израду извештаја у вези са узроцима несрећа 
и прикупља елементе потребне за израду анализе 
ризика из базе расположивих података из домаћих 
и међународних извора; учествује у припреми 
службених саопштења о несрећама, сарађује са 
надлежним органима из области безбедности ради 
предузимања одговарајућих мера у области водног 
саобраћаја; обавља стручне послове у поступку 
приступања Европској мрежи тела за безбедносна 
истраживања; прати стандарде, препоруке, домаће 
и међународне прописе из области безбедности 
водног саобраћаја и пружа стручну подршку посло-
вима у поступку хармонизације прописа са међуна-
родном регулативом; обавља и друге послове по 
налогу помоћника Главног истражитеља и Главног 
истражитеља - директора.

Услови: стечено високо образовање из научне однос-
но стручне области саобраћајно инжењерство или из 
научне односно стручне области машинско инжењер-
ство на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факул-
тету; положен државни стручни испит, најмање три 
године радног искуства у струци, односно , најмање 
три године радног искуства у водном саобраћају, као 
и потребне компетенције за рад на радном месту.

III Место рада: Београд, Чакорска 6

IV Компетенције које се проверавају у избор-
ном поступку:

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

Изборни поступак спроводи се у више оба-
везних фаза и то следећим редоследом: про-
вера општих функционалних компетенција, провера 
посебних функционалних компетенција, провера 
понашајних компетенција и интервју са комисијом.

У свакој фази изборног поступка врши се вредно-
вање кандидата и само кандидат који испуни уна-
пред одређено мерило за проверу одређене ком-
петенције у једној фази изборног поступка може да 
учествује у провери следеће компетенције у истој 
или наредној фази. 

1. Провера општих функционалних компе-
тенција за сва радна места:
• организација и рад државних органа РС - провера-
ваће се путем теста (писмено);
• дигитална писменост - провераваће се решавањем 
задатака (практичном радом на рачунару);
• пословна комуникација - провераваће се путем 
симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне комптетенције „дигитална писменост“, ако 
поседујете важећи сертификат, потврду или други 
одговарајући доказ о познавању рада на рачунару, 
на траженом и нивоу и желите да на основу њега 
будете ослобођени тестирања компетенције „диги-
тална писменост“, неопходно је да уз пријавни обра-
зац (уредно и у потпуности попуњен у делу „Рад на 
рачунару“) доставите и тражени доказ у оригиналу 
или овереној фотокопији. Комисија ће на основу 
приложеног доказа донети одлуку да ли може или не 
може да прихвати доказ које сте приложили уместо 
тестовне провере.

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

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

За радно место под редним бројем 1:
Посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада - студијско-аналитички послови (при-
купљање и обрада података из различитих извора, 
укључујући и способност критичког вредновања и 
анализирања доступних информација) - провера-
ваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за одређено рад-
но место - прописи и акти из надлежности и организа-
ције органа (Закон о истраживању несрећа у ваздуш-
ном, железничком и водном саобраћају) - провераваће 
се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за одређено рад-
но место - прописи и акти из делокруга радног места 
(Закон о безбедности у железничком саобраћају, Дирек-
тива 2004/49/ЕЗ Европског парламета и Савета - Дирек-
тива о безбедности на железници) - провераваће се 
путем симулције (усмено).

За радно место под редним бројем 2:
Посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада - студијско-аналитички послови (при-
купљање и обрада података из различитих извора, 
укључујући и способност критичког вредновања и 
анализирања доступних информација) - провера-
ваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за одређено рад-
но место - прописи и акти из надлежности и организа-
ције органа (Закон о истраживању несрећа у ваздуш-
ном, железничком и водном саобраћају) - провераваће 
се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за одређе-
но радно место - прописи и акти из делокруга рад-
ног места (Закон о безбедности у железничком сао-
браћају) - провераваће се путем симулције (усмено).

За радно место под редним бројем 3:
Посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада - студијско-аналитички послови (при-
купљање и обрада података из различитих извора, 
укључујући и способност критичког вредновања и 
анализирања доступних информација) - провера-
ваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за одређе-
но радно место - прописи и акти из надлежности и 
организације органа (Закон о истраживању несрећа 
у ваздушном, железничком и водном саобраћају) - 
провераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за одређено 
радно место - прописи и акти из делокруга радног 
места (Закон о пловидби и лукама на унутрашњим 
водама) - провераваће се путем симулације (усмено).

Информације о материјалима за припрему кандида-
та за проверу посебних функционалних кометенција 
могу се наћи на интернет презентацији Центра за 
истраживање несрећа у саобраћају.

3. Провера понашајних компетенција за сва 
радна места: Понашајне компетенција (управљање 
информацијама, управљање задацима и оствари-
вање резултата, оријентација ка учењу и промена-
ма, изградња и одржавање професионалних односа, 
савесност, посвећеност и интегритет) - провераваће 
се путем психометријских тестова, узорка понашања 
и интервјуа базираног на компетенцијама.
 
4. Интервју са комисијом и вредновање кан-
дидата: Процена мотивације за рад на радном 
месту и прихватање вредности државних органа 
провераваће се путем интервјуа са комисијом (усме-
но).

V Рок за подношење пријава на јавни конкурс 
је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања у периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање - листу „Послови“.

VI Пријава на јавни конкурс врши се на обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет презентацији 
Центра за истраживање несрећа у саобраћају (www.
cins.gov.rs), интернет презентацији Службе за упра-
вљање кадровима (www.suk.gov.rs) или у штампа-
ној верзији на писарници Центра за истраживања 
несрећа у саобраћају, Београд, Немањина 11.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава 
добија шифру под којом подносилац пријаве учест-
вује у даљем изборном поступку. 

Подносилац пријаве се обавештава о додељеној 
шифри у року од три дана од пријема пријаве, дос-
тављањем наведеног податка на начин који је у прија-
ви назначио за доставу обавештења.

VII Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка пре 
интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал 
или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује 
стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија 
доказа о положеном државном стручном испиту 
за рад у државним органима; оригинал или овере-
на фотокопија доказа о радном искуству у струци 
(потврда, решење и други акти којима се доказује на 
којим пословима, у ком периоду и са којом стручном 
спремом је стечено радно искуство). Државни служ-
беник који се пријављује на јавни конкурс, уместо 
уверења о држављанству и извода из матичне књи-
ге 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 
градовима и општинама у којима нису именова-
ни јавни бележници, приложени докази могу бити 
оверени у основним судовима, судским јединицама, 
пријемним канцеларијама основних судова, односно 
општинским управама као поверени посао).

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

Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним орга-
нима, односно 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 доказа: Кандидати 
који су успешно прошли претходне фазе изборног 
поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом 
позивају се да у року од пет радних дана од дана 
пријема 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 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 наведену адресу Центра за истра-
живање несрећа у саобраћају, Немањина 11, Београд.
 
IX Датум и место провере компетенција кан-
дидата у изборном поступку: Са кандидатима 
чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљи-
ве, потпуне и којe испуњавају услове предвиђене 
огласом о јавном конкурсу, на основу података наве-
дених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни посту-
пак ће се спровести почев од 15. октобра 2019. годи-
не, о чему ће кандидати бити обавештени на бројеве 
телефона или електронске адресе које су навели у 
својим пријавaма.

Провера општих функционалних компетенција и 
понашајних компетенција ће се обавити у Служби 
за управљање кадровима, у палати „Србија“, Нови 
Београд, Булевар Михајла Пупина 2 (источно кри-
ло). Провера посебних функционалних компетен-
ција и интервју са Конкурсном комисијом обавиће 
се у просторијама Центра за истраживање несрећа 
у саобраћају (Београд, Чакорска 6). Учесници кон-
курса који су успешно прошли једну фазу изборног 
поступка обавештавају се од датуму, месту и време-
ну спровођења наредне фазе изборног поступка на 
контакте (бројеве телефона или електронске адре-
се), 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 дужности из радног 
односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање 
шест месеци.

XI Трајање радног односа: За сва радна места 
радни однос се заснива на неодређено време.

XII Лице које је задужено за давање обавештења: 
Ена Мандић, контакт телефон: 060/80-33-504.

XIII Адреса на коју се подноси попуњен обра-
зац пријаве за јавни конкурс: Пријаве на кон-
курс шаљу се поштом или непосредно предају на 
писарницу Центра за истраживање несрећа у сао-
браћају, Немањина 11, 11000 Београд, са назнаком 
„За јавни конкурс за попуњавање извршилачких 
радних места”.

Напоменe: Чланом 9 Закона о државним службе-
ницима прописано је да су кандидатима при запо-
шљавању у државни органа под једнаким условима 

доствана сва радна места и да се избор кандидата 
врши на основу провере компетенција. Кандидати 
који први пут заснивају радни однос у државном 
органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кан-
дидати без положеног државног стручног испита 
примају се на рад под условом да тај испит положе 
до окончања пробног рада. Кандидати са положе-
ним државним стручним испитом немају предност у 
изборном поступку у односу на кандидате без поло-
женог државног стручног испита. 

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

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је 
именовао в.д. директор - в.д. главни истражитељ 
Центра за истраживање несрећа у саобраћају. 

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији 
и огласној табли Центра за истраивање несрећа 
у саобраћају, на интернет презентацији Службе за 
управљање кадровима, на порталу е-Управе, на 
интернет презентацији и периодичном издању огла-
са Националне службе за запошљавање.

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

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД
 ЗА СТАТИСТИКУ

На основу члана 54 Закона о државним службе-
ницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - 
исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 
116/08, 104/09,99/14 и 95/18), члана 9 став 1 Уредбе 
о интерном и јавном конкурсу за попуњавање рад-
них места у државним ордганима („Службени глас-
ник РС“, број 2/19) и Закључка Комисије за давање 
сагласности за ново запошљавање и додатно радно 
ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 
112-4346/2019 од 25. априла 2019. године и 51 број: 
112-4346/2019- 3 од 25. априла 2019. године, Репу-
блички завод за статистику, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА 

I Орган у коме се радна места попуњавају: 
Републички завод за статистику, Београд, Милана 
Ракићa 5

II Радна места које се попуњавају:

1. Шеф Одсека за регистре 
пословних субјеката, у звању 

самостални саветник
Сектор за квалитет, методологије и 

планирање, Одсек за регистре пословних 
субјеката

1 извршилац

Опис послова: Руководи и планира рад Одсека, 
пружа стручна упутства, координира и надзире рад 
државних службеника у Одсеку; ради на концепту-
алним и методолошким питањима регистра једини-
ца разврставања и на припреми стручних основа за 
израду нацрта закона и предлога прописа из дело-
круга Одсека; координира сарадњу са регистра-
ционим органима и институцијама надлежним за 
регистрацију делатности правних и физичких лица; 
ради на концептуалним и методолошким питањи-
ма Статистички пословни регистар (СПР): дефини-
цији садржаја, правилима ажурирања, упитницима, 
праћењу демографских промена, анализи великих и 
сложених пословних субјеката, анализи администра-
тивних и статистичких извора, анализи и праћењу 
квалитета СПР; ради на дефинисању методолошких 
упутстава за трансформацију, упаривање и укљу-
чивање њихових података у регистре РЗС; кому-
ницира и врши размену искустава са статистичким 

пословним регистрима других земаља, представља 
и афирмише СПР на домаћим и међународним науч-
ним скуповима; учествује у доношењу различитих 
интерних нормативних аката (упутстава, процедура, 
правилника) који су везани за Статистички пословни 
регистар, у циљу прилагођавања рада међународ-
ним стандардима; координира фазама одржавања 
татистичког пословног регистра, регистра јединица 
разврставања као и истраживањем о локалним једи-
ницама; обавља и друге послове по налогу помоћ-
ника директора.

Услови: стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-научног 
поља друштвено-хуманистичких наука, природно-ма-
тематичких 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, најмање 
5 година радног искуства у струци, положен државни 
стручни испит, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.

Место рада: Београд

2. Статистичар аналитичар у звању 
саветника, Сектор за квалитет, 

методологије и планирање
Одсек за регистре пословних субјеката, 
Група за Статистички пословни регистар

1 извршилац

Опис послова: Ради на методолошким решењима 
Статистичког пословног регистра, вођењу и одржа-
вању Статистичког пословног регистра и ради на 
методолошком развоју и увођењу годишњих стања 
статистичке јединице Група предузећа; обавља 
послове координације, сарадње са административ-
ним изворима и оцене квалитета преузетих пода-
така; припрема методолошко дефинисање и дизајн 
фаза одржавања Статистичког пословног регис-
тра; врши структурне анализе великих и сложених 
пословних субјеката; ради на методолошкој припре-
ми и вођењу истраживања о локалним јединицама 
Статистичког пословног регистра; врши евиденти-
рање и праћење токова испуњавања захтева корис-
ника; учествује у доношењу различитих интерних 
нормативних аката (упутстава, процедура, правил-
ника) који су везани за Статистички пословни регис-
тар, у циљу прилагођавања рада међународним 
стандардима; израђује сложене аналитичке табеле 
на основу захтева корисника из земље и иностран-
ства и спроводи методолошка упутства за потребе 
испитивање задовољства корисника Статистичког 
пословног регистра; обавља и друге послове по 
налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-научног 
поља друштвено-хуманистичких наука, природно-ма-
тематичких 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, најмање 
3 године радног искуства у струци, положен државни 
стручни испит, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.

Место рада: Београд

3. Статистичар аналитичар у звању 
саветника, Сектор за квалитет, 

методологије и планирање
Одсек за регистре пословних субјеката, 
Група за административне регистре и 

јединице разврставања
1 извршилац

Администрација и управа
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Опис послова: Ради на методолошким решењима 
Регистра јединица разврставања и на вођењу и одр-
жавању Регистра јединица разврставања; обавља 
послове координације, сарадње са административ-
ним изворима и оцене квалитета преузетих пода-
така; припрема методолошко дефинисање и дизајн 
фаза одржавања Регистра јединица разврставања; 
ради на методолошкој припреми и вођењу истражи-
вања о локалним јединицама Регистра и јединица 
разврставања; изучава и прати развој међународ-
них статистичких стандарда и развој система упра-
вљања квалитетом и ради на припреми конкретних 
предлога за њихову имплементацију; сарађује са 
корисницима података Регистра јединица развр-
ставања, врши евидентирање и праћење токова 
испуњавања захтева корисника; испитује квалитет 
регистра у циљу исправки системских грешака у 
циљу измене постојећих и доношењу нових мето-
долошких решења; израђује сложене аналитичке 
табеле на основу захтева корисника; обавља и друге 
послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља природно-математичких наука, друштве-
но-хуманистичких наука или техничко-технолошких 
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 факулте-
ту, најмање 3 године радног искуства у струци, поло-
жен државни стручни испит, као и потребне компе-
тенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд
4. Руководилац Групе за статистику 

употребе ИКТ и пословне 
тенденције, у звању саветник

Сектор пословних статистика, Група за 
статистику употребе ИКТ и пословне 

тенденције
1 извршилац

Опис послова: Руководи и планира рад Групе, 
пружа стручна упутства, координира и надзире рад 
државних службеника у Групи; предлаже мере за 
унапређење методологије и методолошких инструме-
ната, ревизију и спровођење истраживања из области 
употребе информационо-комуникационих техноло-
гија и пословних тенденција; проналази оптимал-
на решења у примени аутоматске обраде података, 
публиковању података у спровођењу статистичких 
истраживања; предлаже врсте аналитичког и другог 
коришћења података од стране корисника и тестира 
резултате и предлаже начин презентације и публи-
ковања статистичких података, садржине дисемина-
ционе базе података и њихове Интернет презента-
ције; учествује у пројектима међународне сарадње 
из области употребе информационо-комуникационих 
технологија и пословних тенденција; обавља и друге 
послове по налогу помоћника директора.
Услови: стечено високо образовање из научне 
области економске науке, математичке науке или 
организационе науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, најмање 3 године радног иску-
ства у струци, положен државни стручни испит, као 
и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд

5. Инжењер пословне аналитике за 
подршку, у звању млађи саветник
Одељење за архитектуру инжењеринг 

информационог система, Одсек за 
електронско пословање, Сектор за развој 

и међународну сарадњу
1 извршилац

Опис послова: Учествује у развоју активности веза-
них за оптимизацију, аутоматизацију и дигитализа-
цију пословних процеса у Заводу; пружа подршку у 
развоју и имплементацији апликација и сервиса за 
потребе електронског пословања Завода; примењује 
процедуре и информатичке стандарде и стандар-
де заштите везане за делокруг рада Одсека; учест-
вује на пословима развоја и подршке апликацијама 
електронског пословања; ради са базама статис-
тичких података; учествује на пројектима у области 
електронског пословања; сарађује са унутрашњим 
организационим јединицама у циљу извршавања 
послова из делокруга рада Одсека; обавља и друге 
послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено образовање из научне области 
математичке науке или рачунарске науке, или научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-научног 
поља техничко-технолошких наука или друштвено 
-хуманистичких наука, на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету и најмање једна година радног искуства у 
струци или најмање 5 година радног стажа у држав-
ним органима, положен државни стручни испит, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд
6. Статистичар аналитичар у звању 

саветник
Одељење за статистику тржишта рада, 

Одсек за статистику регистроване 
запослености, зарада и трошкова рада, 
Сектор за координацију статистичког 
система, административне изворе и 

статистику тржишта рада
1 извршилац

Опис послова: Учествује у припреми методоло-
гије и ради на ревизији методологије и методолош-
ких инструмената за статистичка истраживања из 
области тржишта рада; врши припремање и спро-
вођење статистичких истраживања; ради на прона-
лажењу оптималних решења у примени аутоматске 
обраде података, публиковању података и спро-
вођењу статистичких истраживања; анализира и кон-
тролише тачност и квалитет података добијених из 
истраживања и из административних извора; ради на 
припремању табеларних приказа и објашњења у зва-
ничним редовним публикацијама, на изради података 
по редовним и посебним захтевима; учествује у изра-
ди редовних и специфичних статистичко-аналитичких 
студија и публикација; припрема податке потребне за 
попуњавање табеларних прегледа за потребе међу-
народних институција; обавља и друге послове по 
налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
природно-математичких наука, друштвено-хуманис-
тичких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплкинарне науке (ИМТ) - прос-
торни планер, на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету, 
најмање 3 године радног искуства у струци, положен 
државни стручни испит, као и потребне компетенције 
за рад на радном месту.

Место рада: Београд

7. Аналитичар података у звању 
саветник

Група за развој интегрисаног система 
регистара, Сектор за координацију 

статистичког система, административне 
изворе и статистику тржишта рада

1 извршилац

Опис послова: Учествује у изради  методолошких 
решења и процедура у вези са коришћењем подата-
ка из административних извора; проверава квалитет 
административних података, и  учествује на дефи-
нисању методолошких упутстава за трансформацију, 
упаривању и укључивању података у регистре Заво-
да; анализира, прилагођава и ради на подизању ква-
литета података из административних извора; ради 
на посебним захтевима корисника за подацима из 
административних регистара; тестира нове техно-
лошке коцепте и ради на новим изворима подата-
ка; pазвија систем брзог извештавања који повезује 
више извора података (БИ); учествује у промоцији и 
афирмисању рада Групе; обавља и друге послове по 
налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-на-
учног поља природно-математичких наука, тех-
ничко-технолошких наука или друштвено-хуманис-
тичких наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету, најмање 3 година радног искуства 
у струци у државним органима, положен државни 
стручни испит, положен државни стручни испит, као 
и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

III Компетенције које се проверавају у избор-
ном поступку: Сагласно члану 9 Закона државним 
службеницима, прописано је да су кандидатима при 
запошљавању у државни орган, под једнаким усло-
вима, доступна су сва радна места и да се избор кан-
дидата се врши на основу провере компетенција.

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.

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

Провера општих функционалних  компетен-
ција за сва извршилачка радна места:
- организација и рад државних органа РС - провера-
ваће се путем теста (писмено);
- дигитална писменост - провераваће се решавањем 
задатака (практични рад на рачунару);
- пословна комуникација - провераваће се путем 
симулације ( писмено). 

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

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

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

Провера посебних функционалних компе-
тенција: Након пријема извештаја о резултатима 
провере општих функционалних компетенција, међу 
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кандидатима који су испунили мерила за проверу 
општих функционалних компетенција, врши се про-
вера посебних функционалних  компетенција, и то:
 
За радно место под редним бројем 1
• Посебна функционална компетенција за област 
рада - студијско-аналитичких послова (прикупљање 
и обрада података из различитих извора, укључујући 
и способност критичког вредновања и анализирање 
доступних информација) -провераваће се путем 
симулације (писмено).
• Посебна функционална компетенција за одређено 
радно место - професионално окружење, прописи и 
акти из надлежности и организације органа (Закон 
о класификацији делатности и Уредба о класифика-
цији делатности ) - проверава ће се путем симула-
ције (писмено).
• Посебна функционална компетенција за одређе-
но радно место - прописи методологије и стандар-
ди из делокруга радног места - (Закон о привредним 
друштвима) - провераваће се путем симулације (пис-
мено).
• Посебна функционална компетенција за област 
рада - Област знања и вештина за посебну функцио-
налну компетенцију за област рада послови руко-
вођења - основе управљања људским ресурсима - 
провераваће се усмено путем симулације.

За радно место под редним бројем 2
• Посебна функционална компетенција за област 
рада - студијско-аналитичких послова (прикупљање 
и обрада података из различитих извора, укључујући 
и способност критичког вредновања и анализирање 
доступних информација) - провераваће се путем 
симулације (писмено).
• Посебна функционална компетенција за одређено 
радно место - професионално окружење, прописи и 
акти из надлежности и организације органа - Закон 
о званичној статистици - провераваће се путем симу-
лације (писмено).
• Посебна функционална компетенција за одређено 
радно место - професионално окружење, прописи и 
акти из надлежности и организације органа - Одлу-
ка о програму званичне статистике - провераваће се 
путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 3
• Посебна функционална компетенција за област 
рада - студијско-аналитичких послова (прикупљање 
и обрада података из различитих извора, укључујући 
и способност критичког вредновања и анализирање 
доступних информација) - провераваће се путем 
симулације (писмено).
• Посебна функционална компетенција за одређено 
радно место - професионално окружење, прописи и 
акти из надлежности и организације органа - Закон 
о класификацији делатности - провераваће се путем 
симулације (писмено).
• Посебна функционална компетенција за одређено 
радно место - професионално окружење, прописи и 
акти из надлежности и организације органа - Одлу-
ка о програму званичне статистике - провераваће се 
путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 4
• Посебна функционална компетенција за одређено 
радно место - професионално окружење, прописи и 
акти из надлежности и организације органа - Одлу-
ка о програму званичне статистике - провераваће се 
путем есеја (писмено).
• Посебна функционална компетенција за област 
рада - посебне функционалне компетенције за 
област рада послове руковођења - методологију и 
технике планирања, праћења, еволуција и извешта-
вање у средњорочном и стратешком планирању и о 
спровођењу јавних политика - провераваће се путем 
- есеја (писмено). 
• Посебна функционална компетенција за област 
рада - студијско-аналитичких послова (прикупљање 
и обрада података из различитих извора, укључујући 
и способност критичког вредновања и анализирање 
доступних информација) - провераваће се путем 
симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 5
• Посебна функционална компетенција за одређено 
радно место - професионално окружење, прописи и 
акти из надлежности и организације органа - (Закон 
о званичној статистици) - провераваће се путем есеја 
(писмено).
• Посебна функционална компетенција за област 
рада - информатички послови - информациона без-
бедност - провераваће путем есеја (писмено).
• Посебна функционална компетенција за област 
рада - студијско-аналитичких послова (прикупљање 
и обрада података из различитих извора, укључујући 
и способност критичког вредновања и анализирање 
доступних информација) - провераваће путем есеја 
(писмено).

За радно место под редним бројем 6
• Посебна функционална компетенција за област 
рада - студијско-аналитичких послова (прикупљање 
и обрада података из различитих извора, укључујући 
и способност критичког вредновања и анализирање 
доступних информација) - провераваће се путем 
симулације (писмено).
• Посебна функционална компетенција за одређено 
радно место - професионално окружење, прописи и 
акти из надлежности и организације органа - Закон 
о званичној статистици, провераваће се путем симу-
лације (писмено).
• Посебна функционална компетенција за одређено 
радно место - прописи, методологије и стандарди из 
делокруга радног места - Истраживање о регистро-
ваној запослености - провераваће се путем симула-
ције (писмено).

За радно место под редним бројем 7
• Посебна функционална компетенција за област 
рада - студијско-аналитичких послова (прикупљање 
и обрада података из различитих извора, укључујући 
и способност критичког вредновања и анализирање 
доступних информација) - провераваће се путем 
симулације (писмено).
• Посебна функционална компетенција за одређено 
радно место - професионално окружење, прописи и 
акти из надлежности и организације органа - Закон 
о званичној статистици - провераваће се путем симу-
лације (писмено).
• Посебна функционална компетенција за одређено 
радно место - прописи, методологије и стандарди из 
делокруга радног места - Кодекс праксе европске 
статистике - провераваће се путем симулације (пис-
мено).

Информација о материјалима за припрему кадидата 
за проверу посебних функционалних компетенција 
могу се наћи на интернет презентацији Републичког 
завода за статистику: www.stat.gov.rs.

Провера понашајних компетенција за сва 
извршилачка радна места: Понашајне компетен-
ције (управљање информацијама, управљање зада-
цима и остваривање резултата, орјентација ка учењу 
и променама, израда и одржавање професионалних 
односа, савесност, посвећеност и интегритети упра-
вљање људским ресурсима) - провераваће се путем 
психометријског тестова, узорка понашања и интер-
вјуа базираном на компетенцијама.
  
Интервју са комисијом и вредновање канди-
дата: Процена мотивације за рад на радном месту 
и прихватање вредности државних органа, провера-
ваће се путем интервјуа са комисијом (усмено). 

IV Адреса на коју се подноси попуњен обра-
зац пријаве: Пријава на конкурс шаље се поштом 
на адресу: Републички завод за статистику, 11000 
Београд, Милана Ракића 5 или предаје непосредно 
на писарници, на истој адреси, са назнаком: „За јав-
ни конкурс”. 

V Лице које је задужено за давање обавештења 
о јавном конкурсу: Младен Виличковић, тел. 
011/2422-029 или Тања Алексић, телефон: 011/2413-
319.

VI Услови за рад на радном месту: држављан-
ство Републике Србије; да је учесник конкурса пуно-
летан; да учеснику конкурса раније није престајао 
радни однос у државном органу због теже повреде 
дужности из радног односа и да није осуђиван на 
казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава на јавни конкурс 
је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања у периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс: Пријава на кон-
курс врши се на обрасцу пријаве који је доступан 
на интернет презентацији Службе за управљање 
кадровима - www.suk.gov.rs и Републичког завода 
за статистику - www.stat.gov.rs или у штампаној вер-
зији на писарници Републичког завода за статистику, 
Београд, Милана Ракића 5 (приземље).

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

IX Докази који се прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка пре 
интервјуа са Конкурсном комисијом: 
- оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; 
- оригинал или оверена фотокопија извода из мати-
чне књиге рођених; 
- оригинал или оверена фотокопија дипломе којом 
се потврђује стручна спрема; 
- оригинал или оверена фотокопија доказа о поло-
женом државном стручном испиту за рад у држав-
ним органима (кандидати са положеним правосуд-
ним испитом уместо доказа о положеном државном 
стручом испиту, подноси доказ о положеном право-
судном испиту); 
- оригинал или оверена фотокопија доказа о рад-
ном искуству у струци (потврде, решења или други 
акти којима се доказује на којим пословима, са којом 
стручном спремом и у ком временском периоду је 
стечено радно искуство). 

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

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

Напомена: Законом о општем управном поступ-
ку („Службени гласник РС”, број 18/16) прописано 
је, између осталог, да су органи у обавези да по 
службеној дужности, када је то неопходно за одлу-
чивање у складу са законским роковима, бесплатно 
размењује, врше увид, обрађује и прибавља личне 
податке о чињеницама садржаним у службеним еви-
денцијама, осим ако странка изричито изјави да ће 
податке прибавити сама. 

Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
положеном државном стручном испиту за рад у 
државном органу / уверење о положеном правосуд-
ном 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.

Администрација и управа
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X Рок за подношење доказа: Кандидати који су 
успешно прошли претходне фазе изборног поступка, 
пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се 
да у року од (5) пет радних дана од дана пријема 
обавештења доставе наведене доказе који се при-
лажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се 
прилажу у конкурсном поступку, односно који на 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 наведену адресу Републичког завода 
за статистику.
XI Врста радног односа: Трајање радног односа: 
радни однос се заснива на неодређено време.

XII Датум и место провере компетенција учес-
ника конкурса у изборном поступку: Са учесници-
ма конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, 
разумљиве, потпуне и које испуњавају услове пред-
виђене огласом о јавном конкурсу, на основу подата-
ка наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни 
поступак ће се спровести, почев од 24. октобра 2019. 
године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени 
писаним путем на адресе које су навели у својим прија-
вама. 

Провере општих функциналних компетенција и 
понашајних компетенција обавиће се у Слижби за 
управљање кадровима, у Палати „Србија“, Нови Бео-
град, Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило). 
Провера посебних функционалних компетенција 
и интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити 
у просторијама Републичког завода за статистику. 
Учесници конкурса који су успешно прошли једну 
фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, 
месту и времену спровођења наредне фазе избор-
ног поступка на контакте (број телефона или e-mail 
адреса) које наведу у обрасцима пријаве.

Напомене: Као државни службеник на изврши-
лачком радном месту, може да се запосли и лице 
које нема положен државни стручни испит, али је 
дужан да га положи у прописаном року. Положен 
државни стручни испит није услов, нити предност 
за заснивање радног односа. Пробни рад је обаве-
зан за радни однос на неодређено време траје шест 
месеци. Државни службеник на пробном раду, који 
је засновао радни однос на неодређено време и 
државни службеник који је засновао радни однос 
на неодређено време а који нема положен држав-
ни стручни испит, полаже државни стручни испит 
у року од шест месеци од дана заснивања радног 
односа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни конкурс спро-
води Конкурсна комисија коју је именовао директор 
Републичког завода за статистику.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији 
Републичког завода за статистику (www.stat.gov.rs) 
и огласној табли Завода, на интернет презентацији 
Службе за управљање кадровима (www.suk.gov.rs), 
на порталу e-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 употребљиви у мушком гра-
матичком роду, односе се без дискриминације и на 
особе женског рода.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ 

СВОЈИНУ
Кнегиње Љубице 5, Београд

На основу члана 54 Закона о државним службе-
ницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - 
исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 
116/08, 104/09, 99/14, 97/14, 94/17 и 95/18), члана 
9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за 
попуњавање радних места у државним органима 
(„Службени гласник РС“, број 2/19) и Закључка Коми-
сије за давање сагласности за ново запошљавање 
и додатно радно ангажовање код корисника јавних 
средстава 51 број: 112-8526/2019 од 28.8.2019. годи-
не, Завод за интелектуалну својину оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ

 РАДНОГ МЕСТА У
ЗАВОДУ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ

I Орган у коме се радна места попуњавају: 
Завод за интелектуалну својину, Београд, Кнегиње 
Љубице 5 

II Радно место које се попуњава: 

1. Радно место за материјално 
испитивање пријава жигова у звању 

саветник
у Одељењу за жигове, 

Сектор за знаке разликовања
1 извршилац

Опис послова: Води посебне управне поступке: 
поступак испитивања пријава жигова, поступак по 
предлозима за оглашавање ништавим регистрованих 
жигова и поступак по захтевима за престанак важења 
жигова због некоришћења; води поступак уписа про-
мена у Регистар пријава жигова; прати развој међуна-
родног система заштите жигова, прописе и судску прак-
су у земљи и иностранству и израђује студије, анализе 
и друге стручне материјале из области заштите жига; 
даје стручна мишљења и пружа објашњења странка-
ма; планира и спроводи интерне провере у оквиру сис-
тема управљања квалитетом; ради на годишњем ажу-
рирању Ничанске класификације роба и услуга и на 
контроли прихватљивости преведених термина за МГС 
(Madrid Goods and Services) базу роба и услуга; прати 
измене и допуне Бечке класификације и уноси у ИПАС 
ознаке Бечке класификације за фигуративне елемен-
те нових пријава жигова; обавља и друге послове по 
налогу начелника Одељења. 

Услови: стечено високо образовање из научне 
области у оквиру образовно-научног поља технич-
ко-технолошких наука, друштвено-хуманистичких 
наука, ИМТ студија или уметничке, односно стручне 
области у оквиру образовно-уметничког поља умет-
ности 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, положен државни стручни испит и најмање 
три године радног искуства у струци, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту.

III Место рада: Београд.

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 путем 
симулације (писмено).

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

Информације o материјалимa за припрему кандида-
та за проверу општих функционалних компетенција 
могу се наћи на интернет презентацији Службе за 
управљање кадровима, 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:
- посебна функционална компетенција за оређено 
радно место - прописи и акти из надлежности органа 
(Закон о жиговима) - провераваће се путем симула-
ције (писмено);
- посебна функционална компетенција за одређено 
радно место - базе података (Мадрид монитор база) 
- провераваће се путем симулације (писмено);
- посебна функционална компетенција за одређено 
радно место - страни језик (Енглески језик ниво Б1) 
- провераваће се усмено (путем разговора са канди-
датом).

Информације o материјалимa за припрему кандида-
та за проверу посебних функционалних компетен-
ција могу се наћи на интернет презентацији Завода 
за интелектуалну својину, www.zis.gov.rs.

Напомена: У погледу провере посебне функционал-
не компетенције Страни језик, ако учесник конкурса 
поседује важећи сертификат, потврду или други одго-
варајући доказ о поседовању знања страног језика 
који је тражен конкурсом и жели да на основу њега 
буде ослобођен тестирања компетенције - Страни 
језик, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и 
у потпуности попуњен у делу *Знање страних језика 
који су тражени конкурсом), достави и тражени доказ 
у оригиналу или овереној фотокопији.

3. Понашајне компетенције: Понашајне компе-
тенције (управљање информацијама, управљање 
задацима и остваривање резултата, орјентација ка 
учењу и променама, изградња и одржавање профе-
сионалних односа и савесност, посвећеност и инте-
гритет) - провераваће се путем психометријских тес-
това и интервјуа базираном на компетенцијама.

4. Интервју са комисијом и вредновање кан-
дидата: Процена мотивације за рад на радном 
месту и прихватање вредности државних органа - 
провераваће се путем интервјуа са комисијом (усме-
но).

V Рок за подношење пријава: Рок за подношење 
пријава је осам 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 
Службе за управљање кадровима и Завода за инте-
лектуалну својину или у штампаној верзији у писар-
ници Завода за интелектуалну својину, Кнегиње 
Љубице 5.

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

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.

VII Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка пре 
интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал 
или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема; ори-
гинал или оверена фотокопија доказа о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним орга-
нима (кандидати са положеним правосудним испи-
том уместо доказа о положеном државном стручном 
испиту, подносе доказ о положеном правосудном 
испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о 
радном искуству у струци (потврда, решење и дру-
ги акти из којих се види на којим пословима, у ком 
периоду и са којом стручном спремом је стечено рад-
но искуство). Државни службеник који се пријављује 
на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и 
извода из матичне књиге рођених подноси решење 
о распоређивању или премештају на радно место у 
органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

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

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

Законом о општем управном поступку („Службени 
гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописа-
но да су органи у обавези да по службеној дужнос-
ти, 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 прибавити 
сама. 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 доказа: Кандидати 
који су успешно прошли претходне фазе изборног 
поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом 
позивају се да у року од 5 (пет) радних дана од дана 
пријема обавештења доставе наведене доказе који 
се прилажу у конкурсном поступку. 

Кандидати који не доставе наведене доказе који 
се 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 Завода за 
интелектуалну својину, Београд, Кнегиње Љубице 5.

IX Датум и место провере компетенција учес-
ника конкурса у изборном поступку: Са учес-
ницима конкурса чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају 
услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на 

основу података наведених у обрасцу пријаве на 
конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од 
21. октобра 2019. године, о чему ће кандидати бити 
обавештени на бројеве телефона или електронске 
адресе које су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција и 
понашајних компетенција ће се обавити у Служби 
за управљање кадровима, у Палати „Србија“, Нови 
Београд, Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило). 
Провера посебних функционалних компетенција и 
интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у 
просторијама Завода за интелектуалну својину, Кне-
гиње Љубице 5 у Београду. Учесници конкурса који 
су успешно прошли једну фазу изборног поступка 
обавештавају се о датуму, месту и времену спро-
вођења наредне фазе изборног поступка на контак-
те (бројеве телефона или електронске адресе), које 
наведу у својим пријавама.

X Општи услови за запослење: држављанство 
Републике Србије; да је учесник конкурса пуноле-
тан; да учеснику конкурса раније није престајао рад-
ни 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 сва радна места 
радни однос се заснива на неодређено време.

XII Лица која су задужена за давање оба-
вештења: Тамара Стевановић, 011/2025-952 и Вла-
димир Танкосић, 011/2025-861, од 10.00 до 13.00 
часова. 

XIII Адреса на коју се подноси попуњен обра-
зац пријаве на конкурс: Пријаве на конкурс шаљу 
се поштом или предају непосредно на писарници 
Завода за интелектуалну својину, Кнегиње Љубице 
5, Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуња-
вање извршилачких радних места”. 

НАПОМЕНE: Чланом 9 Закона о државним службе-
ницима прописано је да су кандидатима при запо-
шљавању у државни орган под једнаким условима 
доступна сва радна места и да се избор кандидата 
врши на основу провере компетенција. Кандидати 
који први пут заснивају радни однос у државном 
органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кан-
дидати без положеног државног стручног испита 
примају се на рад под условом да тај испит положе 
до окончања пробног рада. Кандидати са положе-
ним државним стручним испитом немају предност у 
изборном поступку у односу на кандидате без поло-
женог државног стручног испита. 

Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају 
радни однос у државном органу. Пробни рад за радни 
однос на неодређено време траје шест месеци.

Државни службеник на пробном раду који је засновао 
радни однос на неодређено време и државни служ-
беник који је засновао радни однос на неодређено 
време, а који нема положен државни стручни испит, 
полаже државни стручни испит у року од шест месе-
ци од дана заснивања радног односа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве, биће одбачене решењем конкур-
сне комисије. 

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је 
именовао директор Завода. 

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији 
и огласној табли Завода за интелектуалну својину, 
на интерент презентацији Службе за управљање 
кадровима, на порталу е-Управе, на интернет пре-
зентацији, 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 гра-
матичком роду, односе се без дискриминације и на 
особе женског пола.

НИШ

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ
18000 Ниш, Париске комуне бб

Инжењер аудио-видео система и 
технологија

Опис посла: кандидат треба да: обезбеђује инфор-
мационо-техничку подршку за одржавање ИТ систе-
ма установе и стара се о безбедности истог; креира 
и ажурира веб-сајт установе; администрира мрежу 
и рачунарски систем; одржава, поставља и уна-
пређује ИТ мрежу; решава инцидентне и друге ван-
редне ситуације везане за ИТ мрежу; дефинише и 
имплементира хардверска и софтверска решења за 
заштиту података и информација на мрежи у скла-
ду са препорукама и стандардима који дефинишу 
мрежну безбедносну политику; спроводи анализу 
пројектног задатка и врши избор процедуре њего-
вог решавања; пружа стручну подршку у пројекто-
вању, примени и одржавању интегрисаног аудио/
видео система, конференцијске опреме - сервера, 
делегатских јединица, конференцијске мрежне 
опреме, кабловских веза, дистрибуцији сигнала; 
пружа стручну подршку у систему заштите и контро-
ле приступа и коришћења аудио и видео записа, као 
модела израда резервних копија података; пружа 
подршку, развој и управљање односима са корисни-
цима ИТ мреже; координира радом рецепције; кон-
тактира и сарађује са агенцијама које врше текуће 
одржавање зграде; планира, организује и контро-
лише рад рецепционера и домара; планира распо-
ред дежурстава и рада по сменама рецепционера; 
сарађује са локалном заједницом и другим институ-
цијама по потреби; предлаже мере за награђивање 
или повреде радне обавезе за рецепционере; за свој 
рад одговара директору установе; обавља и друге 
сродне послове по налогу директора установе.

УСЛОВИ: високо образовање: на основним академ-
ским студијама из области електротехнике у обиму 
од најмање 240 ЕСП бодова, односно специјалистич-
ким струковним студијама, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама из области елек-
тротехнике у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Докази који се прилажу 
уз пријаву: пријава у слободној форми са кратком 
биографијом, контакт телефоном и електронском 
адресом; уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених; овере-
на фотокопија дипломе којом се потврђује стручна 
спрема; уверење да се против кандидата не води 
истрага и кривични поступак (издаје суд, не старије 
од шест месеци).

Спремачица
Опис посла: кандидат треба да: учествује у раду орга-
низационе смештај и исхрана; по потреби припрема и 
послужује доручак, ручак и вечеру, припрема, серви-
ра и послужује топле и хладне безалкохолне напитке, 
одржава хигијену посуђа, прибора и уређаја; преузи-
ма робу и води књиге задужења и раздужења робе; 
обавља послове одржавања хигијене и спровођења 
мера санитарно-хигијенског режима; спрема и уређује 
собе и просторије за боравак корисника; пријављује 
сва оштећења и кварове на инсталацијама, инвентару 
и опреми; прати стање залиха потрошног материја-
ла и ситног инвентара за потребе одржавања чис-
тоће; стара се о прању и пеглању веша и промени 
постељине у собама; дужи се средствима за прање 
веша и подноси извештај о утрошку истих, постељи-
ном и осталим инвентаром у смештајном делу; врши 
увид у инвентар у собама по изаласку гостију из соба 
и извештај подноси организатору обука и национал-
них испитивања; одговара за правилно коришћење 
машина за прање, сушење и пеглање веша; прати 
стање залиха потрошног материјала за потребе одр-

Администрација и управа
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жавања чистоће; обавља генерално чишћење троме-
сечно; стара се о одржавању дворишта; за свој рад 
одговара организатору обука и националних испити-
вања и директору установе; обавља и друге сродне 
послове по налогу организатора обука и националних 
испитивања и директора установе.

УСЛОВИ: средње образовање. Докази који се при-
лажу уз пријаву: пријава у слободној форми са 
кратком биографијом, контакт телефоном и елек-
тронском адресом; уверење о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; 
оверена фотокопија сведочанстава којом се потврђује 
стручна спрема; уверење да се против кандидата не 
води истрага и кривични поступак (издаје суд, не ста-
рије од шест месеци).

ОСТАЛО: Непотпуне и неблаговремене пријаве се 
неће разматрати. Приложена документација за оглас 
се неће враћати кандидатима. Избор између пријавље-
них кандидата врши директор и са изабраним канди-
датом заснива се радни однос уговором о раду. При-
ликом заснивања радног односа кандидати су дужни 
да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива радни однос. 
Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно 
обавештени о резултатима огласа, већ ће обавештење 
о избору бити објављено на интернет презентацији 
Регионалног центра. Рок за подношење пријаве је 
10 дана од дана објављивања огласа у периодичном 
издању Националне службе за запошљавање  и на 
интернет сајту Регионалног центра. Пријаве се подносе 
лично у Регионалном центру или путем препоручене 
поште на горенаведену адресу.

НОВИ СА Д

УСТАНОВА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ
“ТИТЕЛСКИ БРЕГ” 
21240 Тител, Главна 10

тел. 021/2962-177

Директор 
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: за директора може бити именовано лице 
које испуњава следеће услове: 1) да је пунолетно 
пословно способно лице, држављанин Републи-
ке Србије; 2) да има стечено високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, односно на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама или специја-
листичким струковним студијама, из области заштите 
животне средине или заштите природе; 3) да има нај-
мање три године радног искуства на пословима који 
су повезани са пословима установе; 4) да има радно 
искуство у раду у Специјалном резервату природе; 5) 
да има радно искуство у организовању рада и вођењу 
послова; 6) да има радно искуство у раду из области 
заштите природе; 7) да није члан органа политич-
ке странке, односно да му је одређено мировање у 
вршењу функције у органу политичке странке; 8) да 
није осуђивано на казну затвора од најмање шест 
месеци; 9) да му нису изречене мере безбедности у 
складу са законом којим се уређују кривична дела, и 
то: обавезно психијатријско лечење и чување у здрав-
ственој установи; обавезно психијатријско лечење 
на слободи; обавезно лечење наркомана; обавез-
но лечење алкохоличара; забрана вршења позива, 
делатности и дужности; 10) да има сачињен план 
и програм рада, односно програм пословања пре-
дузећа за мандатни период од 4 године; 11) да има 
положен државни стручни испит за рад у органима 
управе. Рок за подношење пријава је 15 дана. Пријава 
на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум 
и место рођења, адресу становања, податке о обра-
зовању, податке о врсти и дужини радног искуства с 
кратким описом послова на којима је кандидат радио 
до подношења пријаве на конкурс и одговорности на 
тим пословима, податке о стручном усавршавању и 
податке о посебним областима знања. Уз пријаву на 

јавни конкурс, прилажу се: уверење о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној 
спреми; исправе којима се доказује радно искуство 
у струци (потврде, решења и други акти из којих се 
види на којим пословима и са којом стручном спремом 
је стечено радно искуство); доказ да лице није осуђи-
вано на казну затвора од најмање 6 месеци, односно 
да му нису изречене мере безбедности у складу са 
законом којим се уређују кривична дела; план и про-
грам рада, односно програм пословања за мандатни 
период од 4 године; изјава да кандидат није члан 
политичке странке, односно потврда или уверење да 
му је одређено мировање функције у органу политич-
ке странке. Сви докази прилажу се у оригиналу или у 
овереној фотокопији. Адреса на коју се подносе прија-
ве и обавештења за јавни конкурс: Установа за зашти-
ту природе „Тителски брег”, Главна 10, 21240 Тител, 
са назнаком: За јавни конкурс - избор директора УЗП 
„Тителски брег”. Неблаговремене, неразумљиве и 
пријаве уз које нису приложени сви потребни докази 
Комисија УО ће одбацити закључком против кога није 
допуштена посебна жалба. Јавни конкурс спроводи 
УО Установе за заштиту природе „Тителски брег”.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ
ОПШТИНСКА УПРАВА

22410 Пећинци, Слободана Бајића 5
тел. 022/400-767

Стручно-оперативни грађевински 
послови, звање саветник

на одређено време

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне 
области грађевинске струке или архитектуре на 
основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мас-
тер струковним студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету; најмање 3 године радног 
искуства у струци; познавање рада на рачунару. 
Докази који се прилажу: пријава са биографијом и 
наводима о досадашњем радном искуству, као и кон-
такт телефон, а по могућности и интернет адреса, 
диплома којом се потврђује стручна спрема (фотоко-
пија). Пријаве се могу доставити на адресу: Општин-
ска управа општине Пећинци, Слободана Бајића 5, са 
назнаком „Пријава за радно ангажовање у Општин-
ској управи општине Пећинци“ или лично предати 
на шалтеру у сали Општинске управе, радним дани-
ма од 8 до 13 часова. Рок за достављање пријава је 
15 дана од дана објављивања. Ближе информације 
се могу добити на телефон: 022/400-767.

                        Трговина и услуге

УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА „ПОТАТОС”
Стари град

Београд, Македонска 5

Кувар / помоћни кувар
пробни рад 1 месец

3 извршиоца

УСЛОВИ: I, II, III, IV степен стручне спреме, без обзи-
ра на радно искуство. Рад у сменама, ноћни рад, 
обезбеђена исхрана и превоз. Трајање конкурса: до 
18.10.2019. Кандидати се могу јавити послодавцу 
директно, на број телефона: 069/160-6745, особа за 
контакт: Yamit Malka.

АДВОКАТ ПЕТАР ТЕШИЋ
11000 Београд, Влајковићева 5

тел. 063/636-217

Адвокатски приправник/
приправница

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
правник; обавезно знање рада у Word-у.

„COMMODUS - ZARIĆ I ZARIĆ“ OD
11000 Београд, Булевар деспота Стефана 79

тел. 011/3341-011

Књиговођа
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економски тех-
ничар; основна информатичка обука; енглески језик 
- почетни ниво. Заинтересовани кандидати треба да 
пошаљу CV на e-mail: aleksandra.gakovic@commodus.
rs или да се јаве на наведени број телефона. Рок за 
пријављивање: 20.10.2019. године.

АУТО-КУЋА „ГУДАЛОВИЋ“
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 1

тел. 066/8404-413

Овлашћено лице за издавање 
регистрационих налепница

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
правник. Пријаве слати на е-mail: drago.gudalovic@
akgudalovic.rs.

ЦОВ „ЦАКИЋ“
18400 Прокупље, К. Марка 39

тел. 027/324-333

Инструктор вожње Б категорије
2 извршиоца

УСЛОВИ: V степен стручне спреме, инструктор вожње 
Б категорије са лиценцом, са или без радног искуства. 
Лични доходак је 50.000,00 динара, стан и храна обез-
беђени ако је лице 80 км ван Прокупља, плаћени пут-
ни трошкови у висини месечне аутобуске карте.

FIXED & CLEAN
11000 Београд, Хусинских рудара 26
e-mail: bojana.tatic@fixedandclean.rs

тел. 066/877-0860

Чишћење станова и пословног 
простора

пробни рад 1 месец
10 извршилаца

УСЛОВИ: минимум I степен стручне спреме, плата 
45.000 динара, није битно да ли су кандидати мушког 
или женског пола. Кандидати се могу пријавити до 
10.10.2019. године, на контакт телефон: 066/877-0860.

Администрација и управа / Трговина и услуге

Посао се не чека, посао се тражи
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DALLAS - COMPANY
ДОО ТУТИН

11080 Земун, Тржни центар „Змај“, Ауто-пут 18
тел. 062/882-0911

e-mail: zemun3433@gmail.com

Продавац намештаја
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: III, IV, VI или VII степен стручне спреме, 
потребно радно искуство од 6 месеци. Кандида-
ти своје пријаве могу слати на e-mail: zemun3433@
gmail.com или се могу пријавити на број телефона: 
062/882-0911.

NKL TIM FINANSIJE GROUP DOO
11000 Београд, Миће Поповића 1

e-mail: zorannkltim@gmail.com

Књиговођа
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; предност еко-
номски техничар; основна информатичка обука. Кан-
дидати трба да пошаљу CV на наведену имејл-адре-
су. Рок за пријављивање: 24.10.2019. године.

„ОЗНА ЖИКЕ БЕЛОГ“ ДОО
РЈ “БЕЛА БРЕЗА” ЗЛАТИБОР

тел. 063/610-566, 063/640-177
e-mail: belabrezatours@gmail.com

Конобар
на одређено време 3 месеца

3 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, смер - угоститељ, 
конобар; радно искуство пожељно али није неопход-
но; обезбеђен смештај и исхрана. Заинтересовани 
кандидати своју радну биографију могу доставити 
на мејл: belabrezatours@gmail.com или могу позвати 
на контакт телефон: 063/640-177 или 063/610-566, 
најкасније до 25.10.2019. године.

„АСПИ СЕРВИС“ ДОО КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац

тел. 034/505-528, 034/505-589

Електричар
пробни рад 6 месеци

Опис посла: израда електричних инсталација.

УСЛОВИ: без обзира на занимање и степен стручне 
спреме; пожељно радно искуство, али није неопход-
но; пожељна дозвола Ц категорије. Кандидати могу 
да се јаве лично у Националну службу за запошља-
вање, Филијала Крагујевац, канцеларија бр. 18 или 
на телефон: 034/505-528, сваког радног дана од 08 
до 15 часова, најкасније до 15.10.2019. године.

Бравар
пробни рад 6 месеци

Опис посла: варење, монтажа.

УСЛОВИ: без обзира на занимање и степен струч-
не спреме; пожељно радно искуство, али није нео-
пходно; пожељна дозвола Ц категорије. Кандидати 
могу да се јаве лично у Националну службу за запо-
шљавање, Филијала Крагујевац, канцеларија бр. 13 
или на контакт телефон: 034/505-589, сваког радног 
дана од 08 до 15 часова, најкасније до 15.10.2019. 
године.

ХТТ АД „ПАЛИСАД“
31315 Златибор, Насеље Језеро бб

e-mail: zeljko.mrkonja@palisad.rs

Аниматор у играоници
на одређено време од 6 месеци, 

за рад на Златибору

УСЛОВИ: VI -VII степен стручне спреме, васпитач, 
радно искуство је небитно. Конкурс је отворен до 
25.10.2019. године; е-mail: zeljko.mrkonja@palisad.rs.

„ZEPTER INTERNATIONAL“
ДОО НОВИ БЕОГРАД

тел. 011/2019-265
е-mail: karijera@zepter.rs

Консултант за продају и маркетинг
на одређено време 3 месеца, место рада: 

Београд - 5, Обреновац - 2, 
Лазаревац - 2, Ваљево - 2, Смедерево - 2, 
Пожаревац - 2, Нови Сад - 3, Зрењанин - 

2, Суботица - 2, Шабац - 2, 
Крагујевац - 3, Чачак - 2, Ниш - 3, 

Лесковац - 2, Крушевац - 2, Вршац - 2, 
Панчево - 2, Зајечар - 2 

(бројеви се односе на број извршилаца)
42 извршиоца

Опис посла: планирање и реализација продајних 
активности, представљање производа потенцијалним 
купцима, праћење задовољства постојећих купаца, 
креирање извештаја, анализа и изношење идеја и 
предлога

УСЛОВИ: IV - VII степен стручне спреме, без обзира 
на образовни профил и радно искуство; рад на рачу-
нару: MS Office пакет (основни ниво); спремност за 
рад у тиму, пословни бонтон, поседовање комуника-
ционих и презентационих вештина.

ОСТАЛО: Послодавац нуди: стручну обуку, фиксну 
плату и бонусе за остварене резултате, континуира-
ну едукацију, професионалну подршку и неопходна 
средства за успешан рад, могућност интернационал-
не каријере. Трајање конкурса: до попуне. Кандида-
ти могу да се јаве на контакт телефон послодавца 
или своје пријаве да доставе путем мејла.

„ZIJIN BOR COPPER“ ДОО БОР
Бор, Ђорђа Вајферта 29

тел. 064/817-8832
е-mail: hr@zijinbor.rs

Преводилац за кинески језик
на одређено време 12 месеци

5 извршилаца

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

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани про-
фесор кинеског језика и књижевности / мастер профе-
сор кинеског језика и књижевности; дипломиран фило-
лог; могу конкурисати и лица ван траженог образовног 
профила уколико испуњавају остале услове; радно 
искуство: небитно; кинески језик - виши или конверза-
цијски ниво; енглески језик - средњи ниво; знање рада 
на рачунару - средњи ниво.

ОСТАЛО: Обезбеђен смештај. Трајање конкурса: до 
попуне. Кандидати могу своје пријаве да доставе 
путем имејл-адресе или да се јаве на телефон посло-
давца, особа за контакт: Мирјана Попадић.

„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 
Мутаповић.

MEDIX TECHNOLOGIE DOO
Крушевац, Липљанска 69/18

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

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

након 6 месеци постоји могућност 
заснивања радног односа на неодређено 

време
3 извршиоца

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

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, 3 месеца рад-
ног искуства; обавезна дозвола Б категорије; оба-
везно претходно радно искуство на истим или слич-
ним пословима продаје; професионалан и коректан 
однос према купцима; добра комуникација и прего-
варачке вештине, посвећеност и самоиницијатива; 
продајне и презентационе вештине; спремност за 
рад на терену (Републике Србије); комуникативност, 
одговорност и самосталност у раду, тимска сарадња; 
ентузијазам у послу; пожељно коришћење сопстве-
ног возила у првих 6 месеци рада. Од нас можете 
очекивати: редовну и тачну исплату зараде, стални 
радни однос, рад од пет дана у недељи, добре усло-
ве рада у динамичном и тимски оријентисаном окру-
жењу, континуирану едукацију у вези постојећих и 
нових производа. Трајање конкурса: до попуне. Кан-
дидати могу послати радну биографију на горена-
ведену имејл-адресу или се јавити путем телефона, 
особа за контакт: Марко Станимировић.

„КЛИМА-ТЕХНИКА“ ДОО
11030 Чукарица, Пожешка 37

тел. 011/3058-825
e-mail: marijana.jovicic@klima-tehnika.com

„Клима-Техника“ доо је компанија која је основана 1991. 
године и од свог оснивања се бави пројектовањем, 
инсталацијом и одржавањем система за климатизацију и 
техничким одржавањем пословних објеката. Овлашће-
ни смо заступник произвођача клима уређаја Daikin, 
Gree, Hispacold, Airsys и KKT chillers.

Монтажер и сервисер опреме за 
климатизацију

Опис радног места: инсталација, уградња и одржа-
вање опреме за климатизацију: сплит системи, мулти 
сплит системи, ВРФ системи, топлотне пумпе, систем за 
хлађење сервер сала, систем за хлађење телекомуни-
кационе опреме, систем за хлађење шинских возила. 

Трговина и услуге

Посао се не чека, 
посао се тражи

Национална служба
за запошљавање
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УСЛОВИ: ССС/ВШС - електротехничког или машин-
ског смера, са или без искуства, самосталност и поуз-
даност у раду, склоност тимском раду, фикасност и 
прецизност у извршавању радних задатака, основ-
но познавање рада на рачунару (MS Office), поседо-
вање возачке дозволе Б категорије.

Нудимо: обуку, усавршавање и напредовање у искус-
ном, здравом и професионалном окружењу, редновна 
примања и бонусе. Ако сте комуникативни, усмерени 
на тимски рад и желите да се придружите нашем 
тиму, позивамо вас да доставите своју биографију.

ДОО ЕДИ
18000 Ниш, Матејевачки пут 19

e-mail: office@edi.rs

Програмер у трикотажи
3 извршиоца

УСЛОВИ: програмер, израда програма за плетеће маши-
не у трикотажи. Телефон за контакт: 063/433-696.

Пеглар трикотаже и конфекције
2 извршиоца

УСЛОВИ: пеглар. Телефон за контакт: 063/433-696.

OTTO-JEANS
18000 Ниш, Стевана Сремца 19/32

Рад на равноштепајућој машини за 
шивење

2 извршиоца

УСЛОВИ: шивач, пожељно радно искуство. Рок за 
пријаву: 30 дана. Телефон за контакт: 064/362-2071.

АДВОКАТ МИЛАН ЈОВАНОВИЋ
18000 Ниш, Синђелићев трг 20/3

e-mail: jovcha@yahoo.com

Адвокатски приправник - волонтер
без заснивања радног односа, на 

одређено време од 24 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани правник, знање рада на 
рачунару (Word, Excel, Internet), брзо куцање. Рок за 
пријаву: 15.10.2019. године.

ДОО “ВАБИС”
18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб

тел. 018/804-007
e-mail: office@vabis.co.rs

Контролор квалитета
на одређено време

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме: инжењер 
машинства, пожељно радно искуство, CV. Рок за 
пријаву: 15 дана.

АТЕЉЕ „БУДОАР“ ДОО
11000 Београд, Узун Миркова 10

тел. 065/3012-018

Кројач - моделар
на одређено време 

2 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, кројач-мо-
делар и најмање 5 година радног искуства. 

Моделар
на одређено време 

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, моделар 
и вишегодишње радно искуство. 

Дизајнер 
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, дизајнер 
текстила и најмање две године радног искуства.
ОСТАЛО: Кандидати могу да се јаве на наведени кон-
такт телефон послодавца. Конкурс траје до 26.10.2019. 
године.

„САВА ЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ“ АДО
11000 Београд 

Булевар војводе Мишића 51
e-mail: dragan.ocokoljic@sava-zivot.rs

Заступник за осигурање
на одређено време 2 месеца,

 за рад у Суботици
4 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, било ког 
образовног профила; возачка дозвола Б категорије, 
основно знање рада на рачунару. Теренски рад. Кан-
дидати могу слати своје радне биографије на горена-
ведену имејл-адресу. Оглас је отворен до 24.10.2019.

“TREFF” DOO
24000 Суботица, Лајоша Турзоа 61

e-mail: ggaric@mts.rs
тел. 024/600-547

Књиговођа
на одређено време до повратка радника 

са одсуства 

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економска шко-
ла књиговодствени смер; знање рада на рачунару; 
пожељно радно искуство од 12 месеци на књиго-
водственим пословима. Слање биографија на горе-
наведену имејл-адресу или јављање кандидата на 
наведени контакт телефон или лично на адресу: 
Ђуре Ђаковића 11/9, сваког радног дана од 15 до 16 
часова. Оглас остаје отворен до 22.10. 2019. године.

“КУРИР” ДОО
24000 Суботица, Петра Хорвацког 2а

e-mail: icmdlogistic@gmail.com
тел. 065/5182-304

Возач Ц и Е категорије
пробни рад 3 месеца

6 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, возач или било 
која друга школа са искуством у професионалној 
вожњи; возачка дозвола Ц и Е категорије; пожељ-
но знање страног језика. Јавити се на горенаведени 
број телефона или слати биографије на горенаведе-
ну адресу. Оглас је отворен до 19.10.2019. године.

“ГТХ ИНСТАЛАЦИЈЕ” ДОО
24000 Суботица, 27. марта 3

тел. 064/3601-303
e-mail: kgh.instalacije@gmail.com

Помоћни радник, цевне инсталације 

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне спреме. 

Помоћни радник за физичке послове 
2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне спреме. 

Монтер цевних инсталација 
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, монтер централ-
ног грејања или водоводар. 
ОСТАЛО: Пробни рад 1 месец. Заинтересовани кан-
дидати могу да се јаве на горе наведени контакт теле-
фон или или да пошаљу биографије на имејл-адресу. 
Оглас остаје отворен до 23.10.2019. године.

            Медицина

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

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка 

запослене са трудничког и породиљског 
одсуства, за рад у Одсеку здравствене 

заштите одраслог становништва

Опис послова: ради у тиму са доктором медицине 
специјалистом или доктором медицине изабраним 
лекаром за одрасле; региструје пацијенте, отвара 
картоне, проналази картоне и уписује у њих потреб-
не податке; води регистар пацијената, амбулантни 
протокол, дневни протокол хроничних болести, про-
токол инфективних болести; уписује прегледе у про-
токол лекара; води дневну евиденцију по видовима 
осигурања, евиденцију извршених услуга, евиден-
цију терапије дате у стану болесника по налогу лека-
ра, евиденцију посета, превијања и других меди-
цинких интервенција; евидентира издате потврде о 
смрти, лекарска уверења, решења Лекарских коми-
сија; врши вакцинацију према програму имуниза-
ција и епидемиолошким индикацијама, а по налогу 
доктора медицине, односно доктора медицине спе-
цијалисте одговарајуће гране медицине; попуњава 
и оверава рецепте, упуте, налоге и друго; по налогу 
лекара упућује пацијента на одговарајуће терапије; 
у тиму са докторима медицине и другима или само-
стално, спроводи превентивне и куративне мере, 
по налогу доктора медицине или доктора медици-
не специјалисте у установи; евидентира основне 
податке о пацијентима и припрема лекару на увид 
њихову медицинску документацију; учествује у раз-
врставању (тријажи) пацијената по реду хитности; 
учествује у обуци новопримљених здравствених 
радника и приправника и контролише спровођење 
волонтерског рада; требује потрошни материјал; 
контролише одлагање медицинског отпада; пре-
дузима конкретне мере за спречавање и ширење 
инфекције у установи; врши припрему радног прос-
тора, материјала, прибора и медицинских апарата 
за рад; на крају месеца врши обраду података свих 
учињених услуга за протекли месец и доставља 
главном техничару дома здравља; наплаћује услуге 
неосигураним лицима, партиципацију, стране заводе 
и др., пише рачуне, чува новац и предаје благајни у 
року од 48 сати; фактурише учињене услуге; одго-
воран је за исправност документације потребне за 
наплату извршених здравствених услуга (исправност 
књижица и упута); учествује у здравствено-васпит-
ном раду; води уредно медицинску документацију 
(у електронској и писаној форми) и одговоран је за 
њено вођење; прати стручну литературу и усаврша-
ва све методе свог рада у установи и ван установе; у 
раду примењује одлуке и препоруке стручних орга-
на и органа управљања дома здравља, помоћника 
директора дома здравља (за медицинске послове) 
и директора дома здравља и одговоран је за при-
мену истих; по потреби обавља и послове радног 
места медицинског техничара у хитној медицинској 
помоћи; обавља и друге послове у оквиру своје 
струке по налогу доктора медицине специјалисте, 
доктора медицине и руководиоца; за свој рад одго-
воран је главном техничару дома здравља, док-
тору медицине специјалисти (начелнику службе), 
помоћнику директора дома здравља (за медицинске 
послове) и директору дома здравља.

УСЛОВИ: средња стручна спрема, медицинска шко-
ла, смер општи, IV степен стручне спреме, положен 
возачки испит Б категорије, положен стручни испит. 
Уз захтев за заснивање радног односа приложити: 
CV (кратку биографију), оверену фотокопију дипло-
ме о завршеној школи, оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, дозволу за рад 
- лиценцу издату од надлежног органа или решење 
о упису у комору. Кандидати могу бити позвани на 
разговор ради пружања додатних података који могу 
бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство 
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у раду, просечна оцена у току школовања, додатно 
образовање или оспособљеност, дужина трајања 
школовања, итд.). О разговору са кандидатом оба-
везно се сачињава записник. О избору кандидата 
одлучује директор ДЗ Српска Црња. Рок у коме кан-
дидат мора бити обавештен о избору не може бити 
дужи од 30 дана. Приликом заснивања радног одно-
са, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за послове за 
које се заснива радни однос. Оглас се објављује код 
Националне службе за запошљавање. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања огла-
са у публикацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Захтев за заснивање радног односа, 
са назнаком „За радно место“, доставити поштом или 
личном доставом у писарницу ДЗ Српска Црња, П. А. 
Чарнојевића 15.

ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА
11306 Гроцка, Српско-грчког пријатељства 17

Доктор медицине

УСЛОВИ: завршен медицински факултет (звање док-
тор медицине, VII/1 степен стручне спреме); поло-
жен стручни испит; лиценца за рад; познавање рада 
на рачунару; положен возачки испит. Кандидат уз 
пријаву подноси следећу документацију: фотокопију 
дипломе о завршеном факултету, фотокопију потвр-
де о положеном стручном испиту, фотокопију доз-
воле за рад - лиценце издате од надлежне лекарске 
коморе, фотокопију личне карте, фотокопију возач-
ке дозволе, кратку биографију, са навођењем степе-
на познавања рада на рачунару и са тачном адресом 
и контакт телефоном кандидата.

Спремачица
просторија у којима се пружају 

здравствене услуге, за рад у у Техничкој 
служби

УСЛОВИ: нижа стручна спрема. Кандидат уз пријаву 
подноси следећу документацију: фотокопију одго-
варајуће дипломе, фотокопију личне карте, кратку 
биографију са адресом и контакт телефоном.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији Националне служ-
бе за запошљавање „Послови”. Пријаве се подносе 
на адресу: Српско-грчког пријатељства 17, Гроцка 
или непосредно у канцеларији писарнице Прав-
но-кадровске службе ДЗ. Пријаве поднете мимо 
означеног рока и без потпуне документације неће се 
узимати у разматрање. Како достављену докумен-
тацију подносилаца молби на објављене конкурсе 
не враћамо кандидатима, иста не мора бити овере-
на. Одлука о избору кандидата на расписани кон-
курс биће објављена на огласној табли ДЗ Гроцка, 
а информације се могу добити у Правно-кадровској 
служби ДЗ Гроцка.

ДОМ ЗДРАВЉА „СВЕТИ ЂОРЂЕ“
34310 Топола, Булевар вожда Карађорђа 67

тел. 034/6811-880

Доктор стоматологије - изабрани 
лекар

на одређено време, за рад у Служби 
стоматолошке здравствене заштите

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених зако-
ном, кандидати морају испуњавати и следеће посеб-
не услове: високо образовање медицинске струке: 
на интегрисаним академским студијама, по пропису 
који уређује високо образовање почев од септембра 
2005. године; на основним студијама у трајању од 
најмање пет година, по пропису који је уређивао 
високо образовање до септембра 2005. године; 1 
година радног искуства на дечјој стоматологији; 
стручни испит; лиценца; знање рада на рачунару.

ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе у овереној фото-
копији следећа документа: диплома о завршеном 
факултету, уверење о положеном стручном испи-
ту, фотокопија извода из матичне књиге венчаних 
(ако је кандидат променио презиме), лиценца или 
решење о издавању лиценце и решење о упису у 
именик Стоматолошке коморе Србије; кандидати 
који имају радно искуство достављају фотокопију 
радне књижице или други одговарајући доказ о 
радном искуству; фотокопију важеће личне карте и 
личну и радну биографију са адресом, контакт теле-
фоном, имејл-адресом. Кандидат који буде изабран, 
пре закључивања уговора о раду дужан је да дос-
тави: доказ о здравственој способности за рад на 
наведеним пословима; уверење да се против канди-
дата не води кривични поступак (уверење суда, не 
старије од 6 месеци); уверење да није осуђиван за 
дела која га чине неподобним за рад у здравстве-
ној установи (уверење МУП-а, не старије од 6 месе-
ци). Оглас се објављује код Националне службе за 
запошљавање и на веб-страници Министарства 
здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на веб-стра-
ници Дома здравља „Свети Ђорђе“ Топола (www.
dztopola.rs). Рок за подношење пријаве је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. 
Кандидати могу бити позвани на разговор ради пру-
жања додатних података који могу бити важни за 
одлуку о пријему, о чему ће одлучити директор ДЗ 
„Свети Ђорђе“ Топола. 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. Одлука о избору 
кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана 
истека рока за подношење пријава и иста ће бити 
објављена на веб-страници ДЗ „Свети Ђорђе“ Топо-
ла. Кандидати који не буду изабрани не могу захте-
вати повраћај достављених докумената. Контакт 
телефон: 034/6811-880. Пријаве се подносе лично 
или путем поште на горенаведену адресу, са назна-
ком „Пријава на оглас за радно место доктор стома-
тологије - изабрани лекар“. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати.

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

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до шест месеци, 

за рад у Одсеку здравствене заштите 
одраслог становништва

Опис посла: ради у тиму са доктором медицине 
специјалистом или доктором медицине изабраним 
лекаром за одрасле; региструје пацијенте, отвара 
картоне, проналази картоне и уписује у њих потреб-
не податке; води регистар пацијената, амбулант-
ни протокол, дневни протокол хроничних болести, 
протокол инфективних болести; уписује прегле-
де у протокол лекара; води дневну евиденцију по 
видовима осигурања, евиденцију извршених услу-
га, евиденцију терапије дате у стану болесника по 
налогу лекара, евиденцију посета, превијања и дру-
гих медицинских интервенција; евидентира издате 
потврде о смрти, лекарска уверења, решења лекар-
ских комисија; врши вакцинацију према програму 
имунизација и епидемиолошким индикацијама, а по 
налогу доктора медицине, односно доктора меди-
цине специјалисте одговарајуће гране медицине; 
попуњава и оверава рецепте, упуте, налоге и дру-
го; по налогу лекара упућује пацијента на одгова-
рајуће терапије; у тиму са докторима медицине и 
другима или самостално, спроводи превентивне и 
куративне мере, по налогу доктора медицине или 
доктора медицине специјалисте у установи; еви-
дентира основне податке о пацијентима и припрема 
лекару на увид њихову медицинску документацију; 
учествује у разврставању (тријажи) пацијената по 
реду хитности; учествује у обуци новопримљених 
здравствених радника и приправника и контроли-
ше спровођење волонтерског рада; требује потрош-
ни материјал; контролише одлагање медицинског 
отпада; предузима конкретне мере за спречавање и 
ширење инфекције у установи; врши припрему рад-
ног простора, материјала, прибора и медицинских 

апарата за рад; на крају месеца врши обраду пода-
така свих учињених услуга за протекли месец и дос-
тавља главном техничару дома здравља; наплаћује 
услуге неосигураним лицима, партиципацију, стра-
не заводе и др., пише рачуне; чува новац и предаје 
благајни у року од 48 сати; фактурише учињене 
услуге; одговоран је за исправност документације 
потребне за наплату извршених здравствених услуга 
(исправност књижица и упута); учествује у здрав-
ствено-васпитном раду; води уредно медицинску 
документацију (у електронској и писаној форми) и 
одговоран је за њено вођење; прати стручну лите-
ратуру и усавршава све методе свог рада у устано-
ви и ван установе; у раду примењује одлуке и пре-
поруке стручних органа и органа управљања дома 
здравља, помоћника директора дома здравља (за 
медицинске послове) и директора дома здравља и 
одговоран је за примену истих; по потреби обавља и 
послове радног места медицинског техничара у хит-
ној медицинској помоћи; обавља и друге послове у 
оквиру своје струке по налогу доктора медицине спе-
цијалисте, доктора медицине и руководиоца; за свој 
рад одговоран је главном техничару дома здравља, 
доктору медицине специјалисти (начелнику службе), 
помоћнику директора дома здравља (за медицинске 
послове) и директору дома здравља.

УСЛОВИ: средња стручна спрема, медицинска шко-
ла, смер општи, IV степен стручне спреме, положен 
возачки испит Б категорије, положен стручни испит. 
Уз захтев за заснивање радног односа приложити: 
CV (кратку биографију), оверену фотокопију дипло-
ме о завршеној школи, оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, дозволу за рад 
- лиценцу издату од надлежног органа или решење 
о упису у комору. Кандидати могу бити позвани на 
разговор ради пружања додатних података који могу 
бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство 
у раду, просечна оцена у току школовања, додатно 
образовање или оспособљеност, дужина трајања 
школовања, итд.). О разговору са кандидатом оба-
везно се сачињава записник. О избору кандидата 
одлучује директор Дома здравља Српска Црња. Рок 
у коме кандидат мора бити обавештен о избору не 
може бити дужи од 30 дана. Приликом заснивања 
радног односа, кандидати су дужни да доставе 
лекарско уверење као доказ о здравственој способ-
ности за послове за које се заснива радни однос. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови” Национал-
не службе за запошљавање. Захтев за заснивање 
радног односа, са назнаком радног места, достави-
ти поштом или личном доставом у писарницу Дома 
здравља Српска Црња, П. А. Чарнојевића 15.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ

“Др ВУКАН ЧУПИЋ”
11070 Нови Београд, Радоја Дакића 6-8

тел. 011/3108-251

Радник у вешерају
на одређено време до 3 месеца

5 извршилаца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа. 
Пријаве слати у року од 30 дана од дана објављи-
вања огласа.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ САД
21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара 75

Виша медицинска сестра - техничар
у поливалентној патронажи

Опис послова: врши процену здравља, психосоцијал-
ног функционисања, услова живота и идентифико-
вање фактора ризика по здравље породице; иденти-
фикује вулнерабилне популационе групације посебно 
труднице, бабињаре и новорођенчад, децу, школску 
децу и  старије од 65 година, укључујући ту и ризик 
њиховог занемаривања и злостављања; учествује у 
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раду Тима за спречавање злостављања и занемари-
вања жена и деце Дома здравља Нови Сад; повезује 
породице са службама здравствене, социјалне зашти-
те као и са другим структурама у заједници, а у скла-
ду са потребама породице; врши здравствени надзор 
и адекватну интервенцију над члановима породице 
који су под посебним ризиком за здравље, као и чла-
новима породице чије је здравље нарушено, посебно 
оних старијих од 65 година, негује однос међусобног 
уважавања и поверења између патронажне сестре и 
чланова породице, планира и пружа услуге процеса 
здравствене неге и подршке пацијентима, у складу 
са праксом и стандардима савремене здравствене 
неге, о чему води прописану медицинску докумен-
тацију; посећује пацијенте, прати стање и спроводи 
превентивне мере, по налогу доктора медицине или 
доктора медицине специјалисте у тиму или само-
стално; у оквиру теренског рада посећује труднице, 
породиље и новорођенчад, малу и предшколску децу, 
пацијенте оболеле од хроничних незаразних болести, 
менталних обољења, посећује жене генеративног и 
постгенеративног доба, стара изнемогла лица, врши 
промоцију здравља деце, уз обезбеђење адекватне 
неге детета, подстицања правилног раста и развоја, 
превенције и смањење појаве злостављања и зане-
маривања деце, бољег односа и интеракција деце са 
родитељима; врши здравствени надзор над децом са 
посебним ризиком; врши едукацију деце и младих о 
здравим стиловима живота, укључујући и превенцију 
болести зависности (пушење, алкохолизам, наркома-
нију) и инфекцију вирусом ХИВ-а; сарађује са другим 
учесницима у пружању здравствене заштите и служ-
бама у заједници; обучава новопримљене здравстве-
не раднике.

УСЛОВИ: 1. високо образовање: на основним сту-
дијама првог степена (струковне/академске) или на 
основним студијама у трајању од најмање две годи-
не, 2. VI степен стручне спреме; 3. положен стручни 
испит, 4. лиценца; 5. најмање шест месеци радног 
искуства у звању више, односно струковне медицин-
ске сестре. Кандидати су обавезни да доставе писану 
пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву 
поднети фотокопију дипломе о завршеној школи, 
уверење о положеном стручном испиту, фотокопију 
дозволе за рад - лиценце издате од надлежне комо-
ре или решења о упису у комору (ако кандидат није 
у радном односу), доказ о радном искуству. Избор 
између пријављених кандидата врши се на основу 
приложене документације из које се цени испуње-
ност услова. Кандидати могу бити позвани ради 
пружања додатних података који могу бити потреб-
ни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, 
просечна оцена током школовања, дужина трајања 
школовања, познавање рада у електронском здрав-
ственом картону, додатно образовање или оспо-
собљеност, итд.). О избору кандидата одлучује 
директор. Рок за пријаву на јавни оглас је 8 дана 
од дана објављивања. Пријаве са потребном доку-
ментацијом достављају се у затвореним ковертама 
на горенаведену адресу, са назнаком „За јавни оглас 
радно место виша медицинска сестра - техничар у 
поливалентној патронажи на неодређено радно 
време”. Ако последњи дан рока пада у нерадни дан 
(субота и недеља) или на дан државног празника, 
рок за подношење пријаве истиче првог наредног 
радног дана. Пријаве са непотпуним подацима и 
непотпуном документацијом ће бити одбијене као 
неисправне. Пријаве које буду примљене у Дому 
здравља Нови Сад после истека дана наведеног у 
овом огласу сматраће се неблаговременим и неотво-
рене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума 
када су примљене у Дому здравља Нови Сад. Одлука 
о избору кандидата биће донета у року од 30 дана 
од дана истека рока за пријаву кандидата и у истом 
року кандидати ће бити обавештени о избору.

Медицинска сестра - техничар
у амбуланти

Опис послова: пружа услуге здравствене неге и 
подршке лицима којима је потребна нега као после-
дица, повређивања, болести или других физичких и 
менталних поремећаја, или потенцијалих ризика за 

здравље у складу са праксом и стандардима савре-
мене неге и о томе води прописану медицинску доку-
ментацију; посећује пацијенте, прати стање и у тиму 
са докторима медицине и другима или самостално, 
спроводи превентивне и куративне мере, по налогу 
доктора медицине или доктора медицине специја-
листе у установи и на терену; врши вакцинацију пре-
ма програму имунизација и епидемиолошким инди-
кацијама, а по налогу доктора медицине, односно 
доктора медицине специјалисте одговарајуће гране 
медицине; припрема болесника за дијагностичко 
терапијске процедуре и припрема ординацију, опре-
му и уређаје за рад; учествује у дијагностици и врши 
антропометријска мерења; прима позиве на теле-
фону за интервенције; у хитним случајевима пружа 
прву помоћ унесрећенима на месту догађаја; врши 
дезинфекцију и стерилизацију материјала и инстру-
мената; правилно одлаже медицински отпад; прима 
пацијенте, отвара и издаје картоне, врши тријажу 
пацијената, асистира лекару при прегледу пацијена-
та, учествује у тимском раду, води прописане еви-
денције, наплаћује услуге и предаје прикупљени 
новац.

УСЛОВИ: 1. средње образовање (педијатриска сес-
тра - техничар), 2. IV степен стручне спреме; 3. 
положен стручни испит; 4. лиценца; 5. најмање шест 
месеци радног искуства у звању медицинске сестре / 
техничара. Кандидати су обавезни да доставе писану 
пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву 
поднети: фотокопију дипломе о завршеној школи, 
уверење о положеном стручном испиту, фотокопију 
дозволе за рад - лиценце издате од надлежне комо-
ре или решења о упису у комору (ако кандидат није 
у радном односу), доказ о радном искуству. Избор 
између пријављених кандидата врши се на основу 
приложене документације из које се цени испуње-
ност услова. Кандидати могу бити позвани ради 
пружања додатних података који могу бити потреб-
ни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, 
просечна оцена током школовања, дужина трајања 
школовања, познавање рада у електронском здрав-
ственом картону, додатно образовање или оспо-
собљеност, итд.) О избору кандидата одлучује 
директор. Рок за пријаву на јавни оглас је 8 дана 
од дана објављивања. Пријаве са потребном доку-
ментацијом достављају се у затвореним ковертама 
на горенаведену адресу, са назнаком „За јавни оглас 
радно место медицинска сестра - техничар у амбу-
ланти на неодређено радно време”. Ако последњи 
дан рока пада у нерадни дан (субота и недеља) 
или на дан државног празника, рок за подношење 
пријаве истиче првог наредног радног дана. Прија-
ве са непотпуним подацима и непотпуном докумен-
тацијом ће бити одбијене као неисправне. Прија-
ве које буду примљене у Дому здравља Нови Сад 
после истека дана наведеног у овом огласу сматраће 
се неблаговременим и неотворене ће се вратити 
пошиљаоцу, са назнаком датума када су примљене у 
Дому здравља Нови Сад. Одлука о избору кандидата 
биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за 
пријаву кандидата и у истом року кандидати ће бити 
обавештени о избору.

Доктор медицине изабрани лекар
2 извршиоца

Опис послова: превенира, дијагностикује и лечи 
болести, повреде и друге физичке и менталне поре-
мећаје коришћењем специјализованих метода и 
техника, кроз примену принципа и процедура савре-
мене медицине, о чему води прописану медицинску 
документацију; организује и спроводи мере на очу-
вању и унапређењу здравља појединца и породице, 
ради на откривању и сузбијању фактора ризика за 
настанак болести, прати здравствено стање ста-
новништва на свом подручју и осигурава податке 
за потребе здравствене статистике, утврђује ризике 
за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово 
отклањање, спроводи здравствено-васпитне актив-
ности и остварује сарадњу са кључним појединцима 
и организацијама у заједници; ради у превентивним 
саветовалиштима; организује и спроводи прописане 
систематске, циљане и скрининг прегледе; учествује 

у посебним програмима (вакцинација, мере у току 
епидемија и масовних несрећа, мере за рано откри-
вање болести); обавља прегледе и упућује на даљу 
дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује 
начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује 
мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује 
врсту и дужину кућног лечења и прати његово спро-
вођење, одређује дужину привремене спречености 
за рад због болести или повреде; прописује леко-
ве и медицинска средства, као и медицинско-тех-
ничка помагала; даје оцену о здравственом стању 
и упућује на оцену радне способности, иде у кућне 
посете; збрињава пацијенте на месту повређивања, 
односно нагло насталог обољења; учествује у уна-
пређењу квалитета здравствене заштите; обавља 
консултације са другим здравственим радницима 
и здравственим сарадницима; планира, надзире и 
евалуира спровођење здравствене заштите; обавља 
прегледе пацијената и упућује их на помоћне дијаг-
ностичке прегледе, поставља рану или дефинитивну 
дијагнозу, одређује одговарајућу терапију, упућује 
пацијенте на консултативно-специјалистичке пре-
гледе, на стационарно лечење или рехабилита-
цију, врши оцену здравственог стања и радне спо-
собности, упућује пацијенте на лекарску комисију, 
издаје лекарско уверење, обавља мале хируршке 
и остале интервенције, обавља кућне посете, врши 
утврђивање смрти (мртвозорство), по потреби вози 
службени аутомобил, води прописане евиденције.

ОСТАЛО: 1. високо образовање: на интегрисаним 
академским студијама или на основним студијама у 
трајању од најмање пет година; 2. VII/1 степен стру-
чне спреме, 3. положен стручни испит, 4. лиценца, 5. 
најмање шест месеци радног искуства у звању док-
тора медицине. Кандидати су обавезни да доставе 
писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз 
пријаву поднети фотокопију дипломе о завршеном 
факултету, уверење о положеном стручном испи-
ту, фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од 
надлежне коморе или решења о упису у комору 
(ако кандидат није у радном односу), доказ о рад-
ном искуству. Избор између пријављених кандида-
та врши се на основу приложене документације из 
које се цени испуњеност услова. Кандидати могу 
бити позвани ради пружања додатних података који 
могу бити потребни за одлуку о пријему (претходно 
искуство у раду, просечна оцена током школовања, 
дужина трајања школовања, познавање рада у елек-
тронском здравственом картону, додатно образо-
вање или оспособљеност, итд.). О избору кандидата 
одлучује директор. Рок за пријаву на јавни оглас је 
8 дана од дана објављивања. Пријаве са потребном 
документацијом достављају се у затвореним ковер-
тама на горенаведену адресу, са назнаком „За јавни 
оглас радно место доктор медицине изабрани лекар 
на неодређено радно време”. Ако последњи дан рока 
пада у нерадни дан (субота и недеља) или на дан 
државног празника, рок за подношење пријаве исти-
че првог наредног радног дана. Пријаве са непотпу-
ним подацима и непотпуном документацијом ће бити 
одбијене као неисправне. Пријаве које буду примље-
не у Дому здравља Нови Сад после истека дана наве-
деног у овом огласу сматраће се неблаговременим и 
неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком 
датума када су примљене у Дому здравља Нови Сад. 
Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 
дана од дана истека рока за пријаву кандидата и у 
истом року кандидати ће бити обавештени о избору.

Магистар фармације - медицински 
биохемичар

Опис послова: изводи биохемијске и хематолошке 
анализе, у складу са номенклатуром лабораторијских 
услуга на примарном нивоу здравствене заштите о 
чему води прописану медицинску документацију; 
обавља контролу поступка пријема пацијента и/или 
биолошког материјала узетог/донетог за рад; учест-
вује у процесу испитивања и одговорни су за тачност 
испитивања и све резултате лабораторијских испи-
тивања; валидује лабораторијски извештај о испи-
тивању процењујући међусобну усклађеност добије-
них података, извештај верификују својим потписом; 
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обавља контролу над реагенсима и одговара за 
подешавање и правилно руковање опремом која 
се користе у поступку испитивања; врши припрему 
реагенаса и других раствора потребних за рад; спро-
води унутрашњу проверу квалитета рада у лабора-
торијској дијагностици; врши контролу и баждарење 
лабораторијских апарата; израђује стандардне кри-
ве и стандардне растворе; спроводи активности 
стручног усавршавања у областима биохемијске 
делатности; уводи нове аналитичке поступке, врши 
ускоспецијализоване анализе, спроводи контролу 
квалитета рада, даје стручна и друга упутства у вези 
извршавања послова и врши стручни надзор, учест-
вује у едукацији приправника. Припрема растворе и 
радне реагенсе и стара се о функционисању апара-
та. Врши контролу рационалног коришћења и одр-
жавања средстава рада.

УСЛОВИ: 1. високо образовање: на интегрисаним 
академским студијама или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године; 2. VII/1 степен 
стручне спреме; 3. положен стручни испит; 4. лицен-
ца; 5. најмање шест месеци радног искуства у звању 
магистра фармације медицинског биохемичара. 
Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву 
на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву под-
нети фотокопију дипломе о завршеном факултету, 
уверење о положеном стручном испиту, фотокопију 
дозволе за рад - лиценце издате од надлежне комо-
ре или решења о упису у комору (ако кандидат није 
у радном односу), доказ о радном искуству. Избор 
између пријављених кандидата врши се на основу 
приложене документације из које се цени испуње-
ност услова. Кандидати могу бити позвани ради 
пружања додатних података који могу бити потреб-
ни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, 
просечна оцена током школовања, дужина трајања 
школовања, познавање рада у електронском здрав-
ственом картону, додатно образовање или оспо-
собљеност, итд.). О избору кандидата одлучује 
директор. Рок за пријаву на јавни оглас је 8 дана 
од дана објављивања. Пријаве са потребном доку-
ментацијом достављају се у затвореним ковертама 
на горенаведену адресу, са назнаком „За јавни оглас 
радно место магистар фармације - медицински био-
хемичар на неодређено радно време”. Ако последњи 
дан рока пада у нерадни дан (субота и недеља) 
или на дан државног празника, рок за подношење 
пријаве истиче првог наредног радног дана. Прија-
ве са непотпуним подацима и непотпуном докумен-
тацијом ће бити одбијене као неисправне. Прија-
ве које буду примљене у Дому здравља Нови Сад 
после истека дана наведеног у овом огласу сматраће 
се неблаговременим и неотворене ће се вратити 
пошиљаоцу, са назнаком датума када су примљене у 
Дому здравља Нови Сад. Одлука о избору кандидата 
биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за 
пријаву кандидата и у истом року кандидати ће бити 
обавештени о избору.

Доктор медицине специјалиста 
у специјалистичкој делатности - 

офталмологија
Опис послова: превенира, дијагностикује и лечи 
болести ока коришћењем специјализованих метода и 
техника, кроз примену принципа и процедура савре-
мене медицине, о чему води прописану медицинску 
документацију; организује и спроводи мере на очу-
вању и унапређењу здравља појединца и породице, 
ради на откривању и сузбијању фактора ризика за 
настанак болести, прати здравствено стање ста-
новништва на свом подручју и осигурава податке 
за потребе здравствене статистике, утврђује ризике 
за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово 
отклањање, спроводи здраствено-васпитне актив-
ности и остварује сарадњу са кључним појединцима 
и организацијама у заједници; по потреби укључује 
се у рад превентивних саветовалишта; организује и 
спроводи прописане систематске, циљане и скри-
нинг прегледе; учествује у посебним програмима 
(мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за 
рано откривање болести); обавља послове за које 
је специјализован, о чему сачињава специјалистич-

ки извештај; обавља специјалистичке прегледе и 
упућује на даљу дијагностику и прегледе, одређује 
начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује 
мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује 
врсту и дужину кућног лечења и прати његово спро-
вођење, одређује дужину привремене спречености 
за рад због болести или повреде; предлаже лекове 
и медицинска средства, прописује медицинско-тех-
ничка помагала; даје оцену о здравственом стању 
и упућује на оцену радне способности; по потреби 
иде у кућне посете; по потреби збрињава пацијен-
те на месту повређивања, односно нагло насталог 
обољења; спроводи здравствену заштиту одређених 
категорија становништва, односно пацијената обо-
лелих од болести за чију превенцију, дијагностику и 
лечење је специјализован; учествује у унапређењу 
квалитета здравствене заштите; обавља консулта-
ције са другим здравственим радницима и здрав-
ственим сарадницима; планира, надзире и евалуира 
спровођење здравствене заштите. 

УСЛОВИ: 1. високо образовање: на интегрисаним 
академским студијама и завршена специјализација 
из одређених грана медицине, у складу са Правил-
ником о специјализацијама и ужим специјализација-
ма здравствених радника и здравствених сарадника 
или на основним студијама у трајању од најмање 
пет година и завршена специјализација из одређе-
них грана медицине, у складу са Правилником о 
специјализацијама и ужим специјализацијама здрав-
ствених радника и здравствених сарадника; 2. VII/2 
степен стручне спреме; 3. положен стручни испит; 4. 
специјалистички испит, 5. лиценца, 6. најмање три 
године и шест месеци радног искуства у звању док-
тора медицине. Кандидати су обавезни да доставе 
писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз 
пријаву поднети фотокопију дипломе о завршеном 
факултету, фотокопију дипломе о положеном спе-
цијалистичком испиту, уверење о положеном струч-
ном испиту, фотокопију дозволе за рад - лиценце 
издате од надлежне коморе или решења о упису у 
комору (ако кандидат није у радном односу), доказ 
о радном искуству. Избор између пријављених кан-
дидата врши се на основу приложене документације 
из које се цени испуњеност услова. Кандидати могу 
бити позвани ради пружања додатних података који 
могу бити потребни за одлуку о пријему (претходно 
искуство у раду, просечна оцена током школовања, 
дужина трајања школовања, познавање рада у елек-
тронском здравственом картону, додатно образо-
вање или оспособљеност, итд.). О избору кандидата 
одлучује директор. Рок за пријаву на јавни оглас је 
8 дана од дана објављивања. Пријаве са потребном 
документацијом достављају се у затвореним ковер-
тама на горенаведену адресу, са назнаком „За јавни 
оглас радно место доктор медицине специјалиста 
у специјалистичкој делатности - офталмологија на 
неодређено радно време”. Ако последњи дан рока 
пада у нерадни дан (субота и недеља) или на дан 
државног празника, рок за подношење пријаве исти-
че првог наредног радног дана. Пријаве са непотпу-
ним подацима и непотпуном документацијом ће бити 
одбијене као неисправне. Пријаве које буду примље-
не у Дому здравља Нови Сад после истека дана наве-
деног у овом огласу сматраће се неблаговременим и 
неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком 
датума када су примљене у Дому здравља Нови Сад. 
Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 
дана од дана истека рока за пријаву кандидата и у 
истом року кандидати ће бити обавештени о избору.

Физиотерапеутски техничар
2 извршиоца

Опис послова: самостално спроводи терапеутске 
процедуре и поступке у области физикалне медици-
не и рехабилитације по налогу доктора специјалисте 
за област физикалне медицине и рехабилитације, 
о чему води прописану медицинску документацију; 
прати пацијентово стање и напредак; прилагођа-
ва програм физиотерапије у складу са напретком 
пацијентовог стања; подстицање и подучавање 
пацијента за самостално извођење вежби, наплаћује 
услуге и предаје прикуљени новац.

УСЛОВИ: 1. средње образовање, 2. IV степен струч-
не спреме; 3. положен стручни испит; 4. лиценца; 5. 
најмање шест месеци радног искуства у звању физ-
отерапеутског техничара. Кандидати су обавезни да 
доставе писану пријаву на оглас са краћом биогра-
фијом. Уз пријаву поднети: фотокопију дипломе о 
завршеној школи, уверење о положеном стручном 
испиту, фотокопију дозволе за рад - лиценце издате 
од надлежне коморе или решења о упису у комору 
(ако кандидат није у радном односу), доказ о рад-
ном искуству. Избор између пријављених кандида-
та врши се на основу приложене документације из 
које се цени испуњеност услова. Кандидати могу 
бити позвани ради пружања додатних података који 
могу бити потребни за одлуку о пријему (претходно 
искуство у раду, просечна оцена током школовања, 
дужина трајања школовања, познавање рада у елек-
тронском здравственом картону, додатно образо-
вање или оспособљеност, итд.). О избору кандидата 
одлучује директор. Рок за пријаву на јавни оглас је 
8 дана од дана објављивања. Пријаве са потребном 
документацијом достављају се у затвореним ковер-
тама на горенаведену адресу, са назнаком „За јавни 
оглас радно место физиотерапеутски техничар на 
неодређено радно време”. Ако последњи дан рока 
пада у нерадни дан (субота и недеља) или на дан 
државног празника, рок за подношење пријаве исти-
че првог наредног радног дана. Пријаве са непот-
пуним подацима и непотпуном документацијом ће 
бити одбијене као неисправне. Пријаве које буду 
примљене у Дому здравља „Нови Сад” после исте-
ка дана наведеног у овом огласу сматраће се небла-
говременим и неотворене ће се вратити пошиља-
оцу, са назнаком датума када су примљене у Дому 
здравља Нови Сад. Одлука о избору кандидата биће 
донета у року од 30 дана од дана истека рока за 
пријаву кандидата и у истом року кандидати ће бити 
обавештени о избору.

Лабораторијски техничар
2 извршиоца

Опис послова: узима узорке биолошког материја-
ла, припрема узорке, реагенсе, подлоге и опрему за 
микробиолошка и биохемијска испитивања у здрав-
ственој установи и у оквиру теренског рада; припре-
ма, одржава и врши контролу исправности лаборато-
ријске опреме; одржава културе микроорганизама; 
ради на биохемијским и другим анализаторима; 
изводи лабораторијске анализе биолошког мате-
ријала, у складу са номенклатуром лабораторијских 
услуга на примарном нивоу здравствене заштите, 
о чему води прописану медицинску документацију; 
правилно одлаже медицински отпад; прима, инфор-
мише и издаје смернице кориснику здравствених 
услуга о протоколу током узимања материјала, 
отвара медицинску документацију, наплаћује услу-
ге и партиципацију, узима узорке биолошког мате-
ријала и припрема га за лабораторијске анализе. 
Припрема аутоматске анализаторе за рад и ради на 
њима, брине о исправности и хигијени апарата, као 
и радног поостора. Ради биохемијске, хематолошке, 
паразитолошке и анализе урина, уписује резултате 
анализа, води потребну лабораторијску документа-
цију, прописане, евиденције. Благоврамено предаје 
новац, реовно води дневни извештај о броју и врсти 
лабораторијских анализа. Обавља и друге послове 
по налогу предпостављених у оквиру своје струке. 
У дислоцираним лабораторијама и у стану болени-
ка: узоркује материјал на терену, транспортује га 
до матичне лабораторије у којој се обавља примоп-
редаја истог. Врши транспорт биолошког материја-
ла између организационих јединица лаботоријске 
службе, разноси требовања, обавештења и остали 
матријал, наплаћује услуге и предаје прикуљени 
новац.

УСЛОВИ: 1. средње образовање (лабораторијски тех-
ничар); 2. IV степен стручне спреме; 3. положен струч-
ни испит; 4. лиценца; 5. најмање шест месеци радног 
искуства у звању лабораторијски техничар. Кандида-
ти су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са 
краћом биографијом. Уз пријаву поднети фотокопију 
дипломе о завршеној школи, уверење о положеном 
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стручном испиту, фотокопију дозволе за рад - лицен-
це издате од надлежне коморе или решења о упису у 
комору (ако кандидат није у радном односу), доказ о 
радном искуству. Избор између пријављених канди-
дата врши се на основу приложене документације из 
које се цени испуњеност услова. Кандидати могу бити 
позвани ради пружања додатних података који могу 
бити потребни за одлуку о пријему (претходно иску-
ство у раду, просечна оцена током школовања, дужи-
на трајања школовања, познавање рада у електрон-
ском здравственом картону, додатно образовање или 
оспособљеност, итд.). О избору кандидата одлучује 
директор. Рок за пријаву на јавни оглас је 8 дана од 
дана објављивања. Пријаве са потребном документа-
цијом достављају се у затвореним ковертама на горе-
наведену адресу, са назнаком „За јавни оглас радно 
место лабораторијски техничар на неодређено радно 
време”. Ако последњи дан рока пада у нерадни дан 
(субота и недеља) или на дан државног празника, рок 
за подношење пријаве истиче првог наредног радног 
дана. Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном 
документацијом ће бити одбијене као неисправне. 
Пријаве које буду примљене у Дому здравља Нови 
Сад после истека дана наведеног у овом огласу сма-
траће се неблаговременим и неотворене ће се врати-
ти пошиљаоцу, са назнаком датума када су примљене 
у Дому здравља Нови Сад. Одлука о избору кандидата 
биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за 
пријаву кандидата и у истом року кандидати ће бити 
обавештени о избору.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА

ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ СУРДУЛИЦА
17530 Сурдулица, Српских владара бб

тел. 017/815-202

Оглас објављен у публикацији „Послови“ бр. 
848 од 25.09.2019. године, поништава се у 
целости.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 
„СОКОБАЊА“

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

Медицинска сестра
5 извршилаца

УСЛОВИ: средња стручна спрема (медицинска сес-
тра), IV степен стручне спреме; положен стручни 
испит за своје звање. Кандидати уз пријаву подносе 
следећу документацију: оверену фотокопију дипло-
ме о завршеној средњој школи; оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; оверену 
фотокопију лиценце издате од надлежне коморе или 
решења о упису у комору; фотокопију личне карте; 
кратку биографију. Пријаве се подносе на адресу: 
Специјална болница “Сокобања”, 18230 Сокобања, 
Војводе Мишића 48 или непосредно у болници. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати.

„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 
приликом 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 послодав-
ца, лице за контакт: Слободан Трбољевац.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
„FENIX APOTEKA“

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

е-mail: eurolink@eunet.rs

Дипломирани фармацеут
2 извршиоца

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

Фармацеутски техничар
2 извршиоца

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

ОСТАЛО: Рад у сменама, обезбеђен превоз. Трајање 
конкурса: до попуне. Кандидати могу своје пријаве 
да доставе путем имејла или да се јаве на горенаве-
дене бројеве телефона, особа за контакт: Јасминка 
Шврака.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА

“Др ВУКАН ЧУПИЋ”
11070 Нови Београд, Радоја Дакића 6-8

тел. 064/866-86-45

Сервирка
у сервису исхране, на одређено време 

до 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа. 
Пријаве слати у року од 30 дана од дана објављи-
вања огласа.

ДЗ “Др СИМО МИЛОШЕВИЋ”
11030 Београд, Пожешка 82

Доктор медицине специјалиста, 
изабрани лекар за жене

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним академ-
ским студијама, по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године и завршена 
специјализација из одређених грана медицине, у скла-
ду са Правилником о специјализацијама и ужим спе-
цијализацијама здравствених радника и здравствених 
сарадника; на основним студијама у трајању од нај-
мање пет година по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године и завршена 
специјализација из одређених грана медицине, у скла-
ду са Правилником о специјализацијама и ужим спе-
цијализацијама здравствених радника и здравствених 
сарадника; стручни испит; лиценца; специјалистички 
испит; најмање три године и шест месеци радног иску-
ства у звању доктора медицине. Кандидат подноси 
следећу документацију: пријаву на оглас са кратком 
биографијом; фотокопију дипломе о завршеном меди-
цинском факултету; фотокопију дипломе или уверења 
о завршеној специјализацији из гинекологије и аку-
шерства; фотокопију потврде о положеном стручном 
испиту; фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од 
надлежне лекарске коморе; извод из матичне књиге 
рођених/венчаних; уверење о држављанству; фотоко-
пију личне карте.

Стоматолошка сестра - техничар
УСЛОВИ: завршена средња зуботехничка шко-
ла, смер стоматолошка сестра, положен стручни 
испит, IV степен стручне спреме, важећа лицен-
ца за обављање послова из своје струке; најмање 
шест месеци радног искуства у звању стоматолошка 
сестра / техничар. Кандидат подноси следећу доку-
ментацију: пријаву на оглас са кратком биографијом, 
извод из матичне књиге рођених/венчаних, уверење 
о држављанству, фотокопију дипломе о завршеној 
средњој зуботехничкој, смер стоматолошка сестра; 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту; 
фотокопију лиценце; фотокопију личне карте.

Социјални радник
УСЛОВИ: високо образовање: на студијама другог 
степена (мастер академске студије) по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
додатна знања, испити, радно искуство стручни 
испит, у складу са законом. Кандидат подноси сле-
дећу документацију: пријаву на оглас са кратком 
биографијом; извод из матичне књиге рођених/вен-
чаних; уверење о држављанству; фотокопију дипло-
ме о завршеном факултету, фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту; фотокопију личне кар-
те.

Логопед
УСЛОВИ: високо образовање: на студијама другог 
степена (мастер академске студије) по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
Додатна знања, испити, радно искуство стручни 
испит, у складу са законом. Кандидат подноси сле-
дећу документацију: пријаву на оглас са кратком 
биографијом; извод из матичне књиге рођених/вен-
чаних; уверење о држављанству; фотокопију дипло-
ме о завршеном факултету, фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту; фотокопију личне кар-
те;

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања публикацији Националне службе 
за запошљавање „Послови”, на сајту Министарства 
здравља РС и сајту Дома здравља “Др Симо Мило-
шевић”. Пријаве се подносе на адресу Дома здравља 
„Др Симо Милошевић”, Пожешка 82, 11030 Београд 
или на архиви ДЗ, III спрат, соба 15. Пријаве под-
нете мимо означеног рока и без потпуне документа-
ције неће се узимати у разматрање. Како доставље-
ну документацију подносилаца молби на објављене 
конкурсе не враћамо кандидатима, иста не мора 
бити оверена. Одлука о избору кандидата на распи-
сани конкурс, биће објављена сајту Дома здравља 
“Др Симо Милошевић”.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273  

Медицински техничар - општег 
смера (средња стручна спрема)

Клиника за психијатрију, на одређено 
време до повратка запосленог са дужег 

одсуства, пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног одно-
са утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” 
број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017-одлука УС и 113/17), а посебни услови 
Правилником о организацији и систематизацији 
послова у Клиничком центру Крагујевац. Уз пријаву 
се подносе у оригиналу или овереној копији сле-
дећа документа: диплома о стеченом образовању 
одговарајућег профила; уверење о положеном 
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стручном испиту; уверење о држављанству РС; 
извод из матичне књиге рођених; извод из матичне 
књиге венчаних (ако је кандидат променио прези-
ме); кратка биографија са адресом, контакт теле-
фоном, имејл-адресом. Кандидати који имају рад-
но искуство (укључујући стручно оспособљавање 
и усавршавање) треба да доставе доказ/потврду 
о радном стажу од стране Републичког фонда за 
пензијско и инвалидско осигурање (ПИО), односно 
доказ/потврду о волонтерском стажу у струци од 
стране надлежне службе. Кандидати су у обавези 
да на пријави наведу за која радна места конкури-
шу (било да конкуришу на једно радно место или 
на више радних места). Кандидати који уђу у ужи 
избор биће позвани на разговор. Приликом засни-
вања радног односа, изабрани кандидат је дужан 
да достави: лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се заснива 
радни однос; доказ да се против кандидата не води 
кривични поступак, да оптужница није ступила на 
правну снагу и да није покренута истрага (уверење 
надлежног суда); уверење да кандидат није осуђи-
ван за кривична дела која га чине неподобним за 
рад у здравственој установи (уверење надлежне 
полицијске управе или полицијске станице); дозво-
лу за рад - лиценцу коју је издала надлежна комора 
(ако је кандидат у радном односу) или решење о 
упису у комору (ако кандидат није у радном одно-
су). Уколико изабрани кандидат не достави горе-
наведене документе у захтеваном року, са њим 
се неће засновати радни однос. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду података 
о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Пода-
цима рукује и податке обрађује Клинички центар 
Крагујевац. Оглас објавити путем сајта Министар-
ства здравља Републике Србије, путем сајта Кли-
ничког центра Крагујевац и у публикацији „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови” Националне служ-
бе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Коначни резултати 
конкурса биће објављени на сајту Клиничког цен-
тра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не 
буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне 
документације. Телефон за контакт: 034/505-273. 
Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, 
преко писарнице Клиничког центра Крагујевац 
или путем поште на адресу: Клинички центар Кра-
гујевац, Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавез-
но назначити за које се радно место конкурише: 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно 
место _____ (навести тачан профил за који канди-
дат подноси пријаву)”.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-215

Физиотерапеутски техничар
на одређено време ради замене радника 

на боловању преко 30 дана

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: физиотерапе-
утски техничар са положеним стручним испитом. 
Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе: ове-
рен препис или фотокопију дипломе о завршеној 
средњој медицинској школи; оверен препис или 
фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту; уверење Националне службе за запошљавање 
о дужини чекања на запослење; доказ о радном 
искуству у струци након положеног стручног испи-
та на пословима пружања здравствене заштите 
(фотокопија радне књижице или потврда послода-
вца); биографију са адресом и контакт телефоном. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања огла-
са. 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.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Доктор медицине
на одређено време због замене 

одсутне запослене која је на боловању, 
породиљском одсуству ради неге детета

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

ОСТАЛО: 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 
РС, фотокопију радне књижице уколико кандидат 
има радни стаж или потврду послодавца (други 
доказ о радном искуству), оригинал или оверену 
копију извода из матичне књиге рођених, оригинал 
или оверену копију извода из матичне књиге венча-
них уколико је кандидат променио презиме, ориги-
нал 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 пријема у радни однос. Комисија 
ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне 
пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за 
пријем у радни однос обавиће се разговор,ради при-
бављања додатних релевантних података за доно-
шење одлуке о изборукандидата. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду података 
о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подаци-
ма рукује и податке обрађује Одељење за кадровске 
и административне послове Опште болнице Петро-
вац на Млави. Рок за пријављивање: 8 дана од дана 
објављивања у публикацији Националне службе за 
запошљавање „Послови“. Пријаве слати у затворе-
ним ковертама на адресу: Општа болница Петровац 
на Млави, Моравска 2, 12300 Петровац на Млави 
или доставити лично у Правну службу Опште болни-
це Петровац на Млави. Неблаговремене пријаве и 
непотпуна документација неће бити узета у разма-
трање при избору кандидата.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима, 
за потребе Одељења за патолошко-

анатомску, патолошко-хистолошку и 
цитолошку дијагностику, на одређено 

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

здравствене делатности

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена 
медицинска школа општег смера; положен стручни 
испит. Приликом пријављивања на оглас потребно 
је доставити следећа документа: пријаву на оглас са 
кратком биографијом и контакт подацима; фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању одговарајућег 
профила; фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту; извод из матичне књиге венчаних (ако 
је дошло до промене презимена). Пријаве са доку-
ментацијом доставити на адресу: Општа болница 

Ваљево, Одељење за правне, кадровске и админи-
стративне 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)“.

Техничар одржавања одеће
Одсек за прање и дистрибуцију веша 

у Служби за техничке и помоћне 
послове, на одређено време ради замене 

привремено одсутне запослене до 
повратка са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: завршена основна школа. Приликом пријављи-
вања на оглас потребно је доставити следећа докумен-
та: пријаву на оглас са кратком биографијом и контакт 
подацима; фотокопију дипломе о стеченом образовању 
одговарајућег профила; извод из матичне књиге вен-
чаних (ако је дошло до промене презимена). Пријаве 
са документацијом доставити на адресу: Општа болни-
ца Ваљево, Одељење за правне, кадровске и админи-
стративне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са 
назнаком: “Пријава на оглас за пријем у радни однос за 
послове ________ (навести тачан профил за који канди-
дат подноси пријаву)“.

Спремачица
за потребе Одсека за одржавање 
хигијене у Служби за техничке и 

помоћне послове, на одређено време до 
шест месеци ради обезбеђења услова у 

погледу кадра за обављање здравствене 
делатности

УСЛОВИ: завршена основна школа. Приликом пријављи-
вања на оглас потребно је доставити следећа докумен-
та: пријаву на оглас са кратком биографијом и контакт 
подацима; фотокопију дипломе о стеченом образовању 
одговарајућег профила; извод из матичне књиге вен-
чаних (ако је дошло до промене презимена). Пријаве 
са документацијом доставити на адресу: Општа болни-
ца Ваљево, Одељење за правне, кадровске и админи-
стративне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са 
назнаком: “Пријава на оглас за пријем у радни однос за 
послове ________ (навести тачан профил за који канди-
дат подноси пријаву)“.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА

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

e-mail: klinika@udk.bg.ac.rs

Оглас објављен 04.09.2019. године у публи-
кацији ,,Послови“, поништава се у целости 
за радно место: помоћни кувар, на одређено 
време по основу замене до повратка радника 
са боловања, за Одсек за припремање хране.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676
e-mail: klinika@udk.bg.ac.rs

Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима, 
Одељење пластичне хирургије, на 

одређено време по основу замене до 
повратка радника са боловања 

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, мед. сестра / 
здр. техничар, педијатријски/општи смер, положен 
стручни испит и најмање 6 месеци радног искуства. 
Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни 
да доставе следећа документа: кратку биографију, 
фотокопију личне карте, фотокопију дипломе о 
завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном 
стручном испиту, фотокопију радне књижице или 
другог доказа о радном искуству кандидата (уговори 
о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и 
сл.). 

Медицина
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Помоћни кувар
Одсек за припремање хране, на 

одређено време по основу замене до 
повратка радника са боловања 

УСЛОВИ: нижа стручна спрема (II степен струч-
не спреме) и 6 месеци радног искуства на одгова-
рајућим пословима. Приликом пријаве на конкурс 
кандидати су дужни да доставе следећа документа: 
кратку биографију, фотокопију личне карте, фотоко-
пију дипломе о завршеној школи, фотокопију рад-
не књижице или другог доказа о радном искуству 
кандидата ( уговори о раду, волонтерски уговори, 
потврда послодавца и сл.).

ОСТАЛО: Пријаве се шаљу у затвореној коверти на 
наведену адресу Клинике, са назнаком радног мес-
та за које се конкурише. Кандидати који испуњавају 
услове из огласа могу бити позвани на разговор ради 
пружања додатних података који могу бити важни за 
одлуку о пријему (претходно искуство у раду, додат-
но образовање или оспособљеност, дужина трајања 
школовања и сл.). Приликом заснивања радног 
односа, кандидати су дужни да доставе лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности за 
послове на које се примају. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима, за 

рад у Одсеку хепатобилијарне хирургије 
на трећем одељењу - општа хирургија 
и хепатобилијарна хирургија Службе 
за хирургију, на одређено време ради 
замене привремено одсутне запослене 

на неплаћеном одсуству 

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

2. Медицинска сестра - техничар
у дијагностици за рад у болничкој банци 

крви Службе трансфузиологије при 
Заједничким медицинским пословима, 

на одређено време на 3 месеца због 
повећаног обима посла

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

3. Медицинска сестра - техничар
на инфективном одељењу за рад на 
Одељењу за инфективне болести у 

Служби за инфективне и кожне болести, 
на одређено време на 3 месеца због 

повећаног обима посла 

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

4. Курир
за рад у Одељењу за правне, кадровске 

и опште послове Службе за правно и 
економско-финансијске послове, на 

одређено време ради замене привремено 
одсутног запосленог на боловању 

УСЛОВИ: средње образовање. 

Кандидати за радна места 1, 2 и 3 подносе: 
молбу 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.

Кандидати за радно место 4 подносе: молбу за 
пријем и биографију, са адресом, контакт телефо-
ном, оверену фотокопију дипломе, фотокопију лич-
не карте или очитане податке са личне карте (уко-
лико је чипована), фотокопију извода из матичне 
књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења 
издати на девојачко презиме).

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

                       Индустрија и грађевинарство

SINTEC SERBIA DOO
Савски венац

Београд, Aвгуста Цесарца 17

Mагационер
место рада: Угриновци

УСЛОВИ: I, II, III степен стручне спреме; возачка 
дозвола Б категорије; радно искуство од 12 месеци.

Заваривач
место рада: Београд

2 извршиоца

УСЛОВИ: I, II, III степен стручне спреме; радно иску-
ство од 12 месеци. Рад на терену, обезбеђен превоз, 
смештај и исхрана.

Изолатер
место рада: Београд

2 извршиоца

УСЛОВИ: I, II, III степен стручне спреме; радно иску-
ство од 12 месеци. Рад на терену, обезбеђен превоз, 
смештај и исхрана.

Бравар - монтер
место рада: Београд

УСЛОВИ: I, II, III степен стручне спреме; радно иску-
ство од 12 месеци. Рад на терену, обезбеђен превоз, 
смештај и исхрана.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до 24.10.2019. године. Начин 
конкурисања: позивом на телефоне: 011/367-0015, 
064/8129-444, особа за контакт Ружица Павловић.

„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 утовару, 
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 попу-
не. Кандидати могу да се јаве на телефоне посло-
давца 069/111-27-56, 022/215-5759 (од 8 до 16 часо-
ва), 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, дужи-
на радног времена 10 сати дневно, теренски рад. 
Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје 
пријаве да доставе путем имејла или да се јаве на теле-
фоне послодавца, лице за контакт: Радосав Николић.

ГР “СМАРТ-ГРАДЊА”
18000 Ниш, Младости 44

Возач камиона
5 извршилаца

УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме у било ком 
занимању; познавање управљања камиона са кипе-
ром; да лице није осуђивано; возачка дозвола Ц 
категорије. Телефон за контакт: 064/4277-722.

Руковалац грађевинском 
механизацијом (багер)

5 извршилаца

УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме у било ком 
занимању; управљање грађевинским машинама; да 
лице није осуђивано. Телефон за контакт: 064/4277-
722.

Медицина / Индустрија и грађевинарство
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Посао се не чека, посао се тражи

MS „COLOR TIM“
26000 Панчево, Руђера Бошковића 7 

Фасадер
7 извршилаца

Молер
7 извршилаца

Помоћни радници
3 извршиоца

УСЛОВИ: степен стручне спреме није битан, пожељ-
но је радно искуство у наведеним занимањима (или 
бар као приучени радници).

ОСТАЛО: Обезбеђен је превоз до места рада (терен-
ски рад), смештај за раднике који су из других гра-
дова, прековремени рад се плаћа додатно. Конкурс 
остаје отворен до попуне радних места. Кандидати 
могу да се јаве на контакт телефоне: 062/3253-387 
и 062/3253-388.

ГП “РАЗ” ДОО
21000 Нови Сад, Гајева 22

тел. 064/645-6504

Помоћни грађевински радник
4 извршиоца

Армирач
4 извршиоца

Зидар
4 извршиоца

Тесар
4 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме; 
небитно радно искуство; радна места са повећаним 
ризиком; рад ван просторија послодавца; обезбеђен 
превоз. Рок за пријаву 24.10.2019. Јављање на горе-
наведени телефон.

                  Култура и информисање

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ВЛАСОТИНЦЕ
16210 Власотинце, Авноја 1

тел. 0369/701-039

Уредник позоришног, 
филмског и дечјег програма

УСЛОВИ: висока стручна спрема - 240 ЕСПБ бодо-
ва, по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године, на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; најмање три године радног 
искуства (кандидат ће бити позван на информатив-
ни разговор са могућношћу тестирања); знање рада 
на рачунару (MS Office, Интернет, Windows); орга-
низационе способности; професионализам, прециз-
ност и тачност у обављању послова; спремност за 
тимски рад. Поред посебних услова, кандидат треба 
да испуњава и услове из одредби чланова Закона 
о раду: да је држављанин Републике Србије; да је 
пунолетан; да није осуђиван на казну затвора од нај-
мање 6 месеци. Уз пријаву кандидат је обавезан да 
приложи следеће доказе: диплому о стручној спре-
ми, уверење о држављанству РС, извод из матичне 
књиге рођених, исправе којима доказује радно иску-
ство (потврде, решења и друга акта из којих се види 
на којим пословима, са којом стручном спремом и у 
ком периоду је стечено радно искуство); уверење о 
здравственој способности; уверење надлежног орга-
на да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месе-
ци). Сви докази прилажу се у оригиналу или фото-

копији која је оверена у општини или суду или код 
јавног бележника. Пријава на оглас садржи: име и 
презиме кандидата, датум и место рођења, адресу 
становања, податке о образовању, податке о врсти 
и дужини радног искуства с кратким описом послова 
на којима је кандидат радио до подношења пријаве 
на оглас и одговорности на тим пословима, податке 
о стручном усавању и податке о посебним области-
ма знања. Пријаву на оглас са комплетном докуме-
тацијом слати на горенаведену адресу, са назнаком 
„За оглас”. Лице задужено за давање обавештења 
о огласу: Бобан Димитријевић, 039/701-039. Рок 
за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „РИБНИЦА“ 
КРАЉЕВО

36000 Краљево, Излетничка 2
тел. 036/375-757

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; најмање три 
године радног искуства у струци; организаторске 
способности; да нема законских сметњи за имено-
вање директора. Конкурсна документација треба да 
садржи: предлог програма рада и развоја Култур-
ног центра „Рибница” Краљево за период од четири 
године; оверену копију дипломе или уверење о сте-
ченој стручној спреми; оверену копију радне књи-
жице или доказ о радном искуству; биографију која 
мора да садржи елементе који доказују стручност из 
делокруга рада установе културе са кратким пре-
гледом остварених резултата у раду; уверење осно-
вног или вишег суда да се против кандидата не води 
истрага и да против њега није подигнута оптужни-
ца за кривична дела која се гоне по службеној дуж-
ности, не старија од дана објављивања огласа; уве-
рење полицијске управе да кандидат није осуђиван 
(не старије од дана објављивања огласа); уверење 
о држављанству Републике Србије не старије од 6 
месеци; извод из матичне књиге рођених (издат на 
новом обрасцу сходно Закону о матичним књигама 
објављеном у „Службеном гласнику РС” број 20/09); 
оверену копију личне карте; доказ о општој здрав-
ственој способности - лекарско уверење (оригинал). 
Пријаве на конкурс подносе се непосредно или пре-
поручено путем поште Управном одбору Културног 
центра „Рибница“ Краљево, на адресу: Културни 
центар „Рибница“ Краљево, Француска кућа, Ули-
ца цара Душана бб, 36000 Краљево, са назнаком: 
„Пријава на конкурс - не отварати“. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Непотпуне и неблаговерене пријаве неће се 
узети у разматрање.

ПОЗОРИШТЕ МЛАДИХ НОВИ САД
21000 Нови Сад, Игњата Павласа 4

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Зако-
ном, кандидат мора да испуњава и следеће усло-
ве: стечено високо образовање из области драм-
ске и аудио-визуелне уметности, политичке науке, 
правне науке или економске науке, на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије, мастер струковне сту-
дије или специјалистичке струковне студије), по 
пропису који је уређивао високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године до 7. октобра 2017. 
године, односно на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске сту-
дије или мастер струковне студије) по пропису који 
уређује високо образовање почев од 7. октобра 2017. 
године, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
најмање пет година радног искуства у струци. Кан-
дидат за директора дужан је да предложи програм 

рада и развоја за мандатни период од четири годи-
не као саставни део конкурсне документације. Садр-
жина пријаве: 1. име и презиме кандидата; 2. датум 
и место рођења; 3. адреса становања; 4. податке 
о образовању; 5. податке о дужини и врсти радног 
искуства са кратким описом послова на којима је 
кандидат радио до подношења пријаве на конкурс 
и одговорности на тим пословима. Документација 
која се прилаже уз пријаву на конкурс као доказ о 
испуњености услова прописаних јавним конкурсом: 
1. извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија), 2. оверену фотокопију личне 
карте, 3. уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверена фотокопија), 4. диплома о 
стеченом високом образовању (оверена фотоко-
пија), 5. исправе којима се доказује дужина и врста 
радног искуства у струци (потврде, решења, уговори 
о раду, фотокопија радне књижице и друга акта из 
којих се види на којим пословима, са којом стручном 
спремом је стечено радно искуство и дужина рад-
ног искуства), 6. уверење суда да против кандидата 
није стављен захтев за спровођење истраге, предлог 
за спровођење одређених истражних радњи, није 
подигнута оптужница или оптужни предлог за кри-
вична дела за које се гоњење предузима по службе-
ној дужности (не старија од 6 месеци), 7. уверење из 
казнене евиденције полицијске управе да кандидат 
није осуђиван (не старије од 6 месеци), и 8. предлог 
програма рада и развоја за четворогодишњи ман-
датни период. Конкурс је отворен 10 дана од дана 
објављивања јавног конкурса. Рок почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања. Пријаве, са 
доказима о испуњености услова конкурса, доставља-
ти у затвореној коверти препорученом пошиљком 
или лично (радним даном од 8.00 до 15.00 часова), 
на адресу: Позориште младих, Нови Сад, 21000 Нови 
Сад, Игњата Павласа 4, са назнаком „За Управни 
одбор Позоришта младих, Нови Сад - јавни конкурс 
за избор кандидата за директора Позоришта мла-
дих, Нови Сад”. Неблаговремене, непотпуне, недо-
пуштене и неразумљиве пријаве, Управни одбор ће 
одбацити закључком, против кога се може изјавити 
посебна жалба оснивачу, у року од три дана од дана 
достављања закључка. Жалба не задржава извр-
шење закључка.
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          Наука и образовање

БЕОГРА Д

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ
 У БЕОГРАДУ

ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ 
УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу уметничку област 

Графика и књига
на период од пет година

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају лица 
која испуњавају услове прописане Законом о висо-
ком образовању, Минималним условима за избор 
у звања наставника и сарадника на универзитету 
донете од старане Националног савета за високо 
образовање и општим актима Универзитета умет-
ности у Београду и Факултета примењених умет-
ности у Београду.

ОСТАЛО: Учесници конкурса подносе: пријаву на 
конкурс у три штампана примерка, оверену фотоко-
пију или оверен препис дипломе у једном пример-
ку, уверење надлежног органа да правоснажном 
пресудом нису осуђени за кривично дело против 
полне слободе, фалсификовања јавне исправе 
коју издаје високошколска установа или примања 
мита у обављању послова у високошколској уста-
нови (члан 72 став 4 Закона о високом образо-
вању), радну биографију на прописаном обрасцу 
2 (са сајта Факултета) у три штампана примерка, 
електронску форму обрасца 2 на једном CD-у, 
пет до 10 оригиналних радова и пројеката из уже 

уметничке области Графика и књига, достављених 
у електронској форми на 4 CD-а, потписани списак 
приложене документације и радова приложених у 
електронској форми у три примерка. Образац 2 и 
Минимални услови за избор у звање наставника 
и сарадника у пољу уметности, у пољу друштве-
но-хуманистичких и у пољу техничко-технолош-
ких наука на Факултету примењених уметности у 
Београду (бр. 03-28/2 од 15.03.2016, бр. 03-28/2-
2 од 27.09.2016, бр. 03-28/2-3 од 29.12.2016, бр. 
03-28/7-1 од 16.11.2017. и 03-28/3-1 од 01.03.2018) 
налазе се са сајту Факултета (www.fpu.bg.ac.rs). 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Документација и радови подносе 
се Правној служби Факултета примењених умет-
ности у Београду, Краља Петра 4, у термину од 
10 до 13 часова. За додатне информације тел. 
060/5207-721.

ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“
Велики Мокри Луг

11126 Београд, Радосава Љумовића 20
тел. 011/3461-507

Педагошки асистент
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: најмање IV степен стручне спреме (доказ 
доставити уз пријаву на конкурс у овереној фото-
копији); психичка, физичка и здравствена спо-
собност за рад са децом и ученицима (доказ дос-
тавља изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду); познавање ромског језика (доказ достави-
ти уз пријаву на конкурс у овереној фотокопији); 
да кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 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 
(доказ прибавља школа), држављансто Републике 
Србије (доказ доставити уз пријаву на конкурс у 
овереној фотокопији). Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за 
достављање потребне документације је 8 дана од 
дана објављивања огласа.

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН“
БЕОГРАДСКА БАНКАРСКА 

АКАДЕМИЈА
ФАКУЛТЕТ ЗА БАНКАРСТВО, 
ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈЕ

11000 Београд, Змај Јовина 12
тел. 065/2621-730

Наставник у наставном звању 
ванредног професора из уже научне 

области Пословна економија и 
менаџмет

Наставник у наставном звању 
доцента из уже научне области 

Економија и финансије
УСЛОВИ: Услови за избор наставника утврђени су 
Законом о високом образовању, Статутом и Правил-
ником о избору у звања Универзитета „Унион“ и Ста-
тутом Београдске банкарске академије. Уз пријаву 
на конкурс доставити: биографију, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, оверене 
копије диплома о претходно стеченим звањима, уве-
рење о неосуђиваности и списак објављених радо-
ва. Пријаву и тражену документацију доставити у 
физичком и електронском облику, у року од 15 дана 

од дана објављивања конкурса, на наведену адре-
су Факултета, кабинет 209/II и на e-mail: office@bba.
edu.rs. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Краљице Марије 16

1) Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Механика флуида

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII степен 
стручне спреме, доктор наука и други услови утврђе-
ни чланом 75 Закона о високом образовању и чла-
ном 132 Статута Машинског факултета.

2) Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област 

Бродоградња
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII степен 
стручне спреме, доктор наука и други услови утврђе-
ни чланом 75 Закона о високом образовању и чла-
ном 132 Статута Машинског факултета.

3) Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Бродоградња
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII степен 
стручне спреме, доктор наука и други услови утврђе-
ни чланом 75 Закона о високом образовању и чла-
ном 132 Статута Машинског факултета.

4) Наставник у звању редовног 
професора за ужу научну област 

Ваздухопловство

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII степен 
стручне спреме, доктор наука и други услови утврђе-
ни чланом 75 Закона о високом образовању и чла-
ном 132 Статута Машинског факултета.

5) Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Механика

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII степен 
стручне спреме, доктор наука и други услови утврђе-
ни чланом 75 Закона о високом образовању и чла-
ном 132 Статута Машинског факултета.

6) Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Математика

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен математички факултет, VIII сте-
пен стручне спреме, доктор наука и други услови 
утврђени чланом 75 Закона о високом образовању и 
чланом 132 Статута Машинског факултета.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити у писа-
ној форми: биографију, оверене копије диплома 
стечених у земљи или решења о признавању стра-
них високошколских исправа о одговарајућој струч-
ној спреми, списак радова и сепарате објављених 
радова и потписану Изјаву о изворности (преузети 
са сајта Машинског факултета, линк: http://www.
mas.bg.ac.rs/_media/fakultet/izbori-u-zvanja/izbor-
zvanje-izvornost-obrazac5.doc). Биографију и списак 
радова доставити и у електронском запису. Пријаве 
доставити на адресу: Машински факултет, Краљице 
Марије 16, 11120 Београд 35, соба 121, у року од 15 
дана од дана објављивања конкурсa.

Наука и образовање 

www.nsz.gov.rs

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

Члан 139

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

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

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

образовно-васпитни рад.

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

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

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

Доцент за ужу научну област Физика 
честица и поља

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: докторат наука из научне области за 
коју се бира и остали услови предвиђени Стату-
том Физичког факултета и Правилником о ближим 
условима за избор у звања наставника и сарадника 
Физичког факултета, а у складу са Законом о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 73/18) 
и Статутом и правилницима Универзитета у Београ-
ду. Непостојање сметњи из члана 72 став 4 Закона о 
високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
73/18). Пријава треба да садржи: биографију, овере-
ну копију дипломе, опис досадашње наставне актив-
ности, опис досадашње научне активности, преглед 
научних резултата, списак наставних и научних пуб-
ликација, списак цитата, најважније публикације и 
својеручно потписану изјаву о изворности, доступну 
на адреси http://www.ff.bg.ac.rs/Fakultet/UvidJavnosti.
html. Пријаву је потребно доставити у штампаној и 
едитабилној електронској форми (tex или doc фор-
мат), у складу са темплејтом који се налази на адре-
си http://www.ff.bg.ac.rs/Fakultet/UvidJavnosti.html. 
Пријаву са доказима о испуњености услова конкурса 
доставити Деканату Факултета, Београд, на наведе-
ну адресу (3. спрат, соба 652), у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ

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

Наставник на академским студијама 
у звању ванредни професор за ужу 

научну област Физичка хемија - 
квантна хемија, за предмете Квантна 
хемија (основне академске студије) 

и Спектри и структуре 
(мастер академске студије)

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из научне 
области за коју се бира; да има научне, односно 
стручне радове објављене у научним часописима 
или зборницима, са рецензијама, из научне области 
за коју се кандидат бира, односно од значаја за ужу 
научну област за коју се бира; неосуђиваност за 
кривична дела из члана 72 став 4 Закона о високом 
образовању. Остали услови утврђени су одредба-
ма Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 88/17, 27/18 и 73/18), Правилником о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног одно-
са наставника Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, бр. 200/17), Правилни-
ком о критеријумима за избор у звања наставника 
и саардника на Факултету за физичку хемију и Ста-
тута Факутлета, у складу са којима ће бити извршен 
избор. Пријаве са биографијом и доказима о испуње-
ности услова конкурса доставити Служби за прав-
но-административне послове Факултета, на наведе-
ну адресу, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН - НИКОЛА 
ТЕСЛА“ У БЕОГРАДУ

ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ
 И БЕЗБЕДНОСТ

11000 Београд, Травничка 2
тел. 011/2620-186

Оглашава радно место - резизбор у звање 
(избор у више звање) за:

Редовни професор за менаџмент, 
маркетинг и политикологију

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из 
области за коју се бира; објављени стручни, односно 
научни радови у одговарајућој области и способност 
за наставни рад. Остали услови за избор наставни-
ка прописани су Законом о високом образовању и 
Статутом Факултета за дипломатију и безбедност. 
Пријаве са биографијом и доказима о испуњености 
услова из конкурса (оверене копије диплома, списак 
научних и стручних радова), достављају се на наве-
дену адресу Факултета. Контакт телефон: 011/2620-
186.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Војводе Степе 305
тел. 011/3091-254

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 
25.09.2019. поништава се за радно место: 
асистент за ужу научну област Саобраћајно 
пројектовање на мрежи путева и улица, на 
одређено време од 3 године. У осталом делу 
конурс је непромењен.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ 

ФАКУЛТЕТ

Ванредни професор за ужу научну 
област Неорганска хемија

на Катедри за општу и неорганску хемију

УСЛОВИ: доктор техничких наука из области Хемија 
и хемијска технологија.

Асистент са докторатом за ужу 
научну област Електрохемија
на Катедри за физичку хемију и 

електрохемију

УСЛОВИ: доктор наука - технолошко инжењерство 
- хемијско инжењерство, ужа научна област Елек-
трохемија.

ОСТАЛО: Остали услови конкурса утврђени су 
Законом о високом образовању, Статутом Техно-
лошко-металуршког факултета, Критеријумима 
за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду, Правилником о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду, Правилником о начину и поступку сти-
цања звања и заснивања радног односа настав-
ника Универзитета у Београду, Правилником о 
начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника, сарадника и истражи-
вача Технолошко-металуршког факултета, у скла-
ду са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. Пријаве на конкурс се подносе у писаној 
и електронској форми на адресу: Технолошко-ме-
талуршки факултет, Служба за опште послове - 
пријава на конкурс, Београд, Карнегијева 4; e-mail: 
kadrovskasl@tmf.bg.ac.rs. Уз пријаву доставити и 
доказе о испуњености услова: опширна биографија 
са освртом на стручни рад, диплома о одговарајућој 
стручној спреми, списак научних радова са радови-
ма. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 

објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране. Одлука о избо-
ру донеће се у року од 6 месеци од дана истека рока 
за подношење пријаве на конкурс.

ПРАВНО-ПОСЛОВНА ШКОЛА 
БЕОГРАД

11000 Београд, Светогорска 48
тел. 011/3242-062

Наставник предметне наставе - 
српски језик и књижевност

ради замене запосленог преко 60 дана, 
до повратка запосленог коме мирује 

радни однос

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог 
за српскохрватски језик и југословенску књижев-
ност; професор, односно дипломирани филолог за 
југословенску књижевност и српскохрватски језик; 
професор, односно дипломирани филолог за југо-
словенску књижевност и општу књижевност; про-
фесор српског језика и српске књижевности; про-
фесор српскохрватског језика са јужнословенским 
језицима; професор југословенске књижевности и 
српског језика; професор југословенске књижев-
ности са страним језиком; професор српског језика 
и књижевности; професор српске књижевности и 
језика; професор српске књижевности и језика са 
општом књижевношћу; професор југословенских 
књижевности; дипломирани филолог за књижев-
ност и српски језик; дипломирани филолог за српски 
језик и књижевност; дипломирани филолог српског 
језика са јужнословенским језицима; мастер про-
фесор језика и књижевности (студијски програми: 
Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска 
књижевност; Српска књижевност и језик; Српска 
књижевност и језик са општом књижевношћу; Срп-
ска филологија: српски језик и лингвистика; Српска 
филологија: српски језик и књижевност; Филологија, 
модули: Српски језик и Српски језик и компаративна 
књижевност, Компаративна књижевност са теоријом 
књижевности); мастер филолог (студијски програ-
ми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Срп-
ска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска 
књижевност и језик са општом књижевношћу; Срп-
ска филологија: српски језик и лингвистика; Филоло-
гија, модули: Српски језик и Српски језик и компара-
тивна књижевност); мастер професор књижевности 
и језика (србиста); мастер професор књижевности и 
језика - компаратиста; мастер професор предметне 
наставе. Лице које је стекло академско звање мастер 
мора имати претходно завршене основне академ-
ске студије на студијским програмима: Српски језик 
и књижевност; Српска књижевност и језик; Српска 
књижевност и језик са компаратистиком; Српска 
филологија: српски језик и књижевност; Србистика.

Наставник предметне наставе - 
историја

ради замене запосленог преко 60 
дана, замена директора школе у првом 

мандату

УСЛОВИ: професор историје; дипломирани истори-
чар; професор историје - географије; дипломирани 
историчар - мастер; мастер историчар; мастер про-
фесор предметне наставе. Лице које је стекло ака-
демско звање мастер мора имати претходно заврше-
не основне академске студије историје.

Наставник предметне наставе - 
економска група предмета

ради замене запосленог преко 60 дана, 
до повратка запосленог са неплаћеног 

одсуства

УСЛОВИ: дипломирани економиста; мастер еконо-
миста, претходно завршене основне и мастер студије 
у области економије.
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Наставник предметне наставе 
предузетништво

са 40% радног времена, ради замене 
запосленог преко 60 дана, замена 

радника распоређеног на место 
помоћника директора школе за школску 

2019/2020. годину

УСЛОВИ: дипломирани економиста; дипломирани 
економиста - менаџер у рачуноводству и ревизији; 
дипломирани инжењер организације рада; дипло-
мирани правник; мастер економиста, претходно 
завршене основне академске и мастер студије у 
области економије; мастер правник, претходно 
завршене основне академске и мастер студије у 
области правних наука; мастер инжењер организа-
ционих наука, претходно завршене основне академ-
ске студије у области организационих наука; мастер 
инжењер менаџмента.

ОСТАЛО: Поред општих и напред наведених усло-
ва у погледу степена и врсте образовања, кандидат 
мора да испуњава и следеће услове прописане чл. 
139 Закона о основама система образовања и вас-
питања: да има одговарајуће високо образовање 
у складу са чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидати подносе пријаву на пријавном 
формулару који се преузима са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја уз коју се достављју докази о испуњености 
услова за избор кандидата и то: оверену фотокопију 
дипломе о траженој врсти и степену стручне спре-
ме; оригинал доказа надлежне полицијске управе 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања (не 
старије од 30 дана); оригинал или оверенеу фото-
копију извода из матичне књиге рођених; оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци); оверену фотокопију доказа 
одговарајуће високошколске установе о положеном 
испиту из српског језика (само учесник конкурса који 
одговарајуће образовање није стекао на српском 
језику). Осим наведеног, кандидат доставља и краћу 
радну биографију. Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење) кандидат доставља 
пре закључења уговора о раду. Кандидати пријавни 
формулар са траженом документацијом достављају 
установи у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса, лично или поштом на наведену адресу шко-
ле, са назнаком „За конкурс”. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве се неће узимати у обзир. Конкурс 
спроводи конкурсна комисија коју именује директор 
школе. Све фотокопије које се подносе уз пријаву 
на конкурс морају бити оверене од стране јавног 
бележника - нотара. Ближе информације о конкур-
су кандидати могу добити код секретара школе, број 
телефона: 011/324-2513. Решење о избору кандида-
та по објављеном конкурсу у публикацији „Послови“, 
донеће се у складу са чл. 154 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања.

ППУ ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „ПЧЕЛИЦЕ“
11070 Нови Београд

Булевар Арсенија Чарнојевића 68
тел. 062/474-104, 065/2682-002

Рад са децом
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска 
сестра - васпитач или педијатријска сестра. Пријаве 
слати на e-mail: vrticpcelice@gmail.com, у року од 15 
дана од дана објављивања огласа.

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

тел. 011/3206-104

Редовни професор за ужу научну 
област Општа филозофија

предност имају кандидати чије је 
тежиште истраживања Филозофија 

науке

Редовни професор за ужу научну 
област Општа психологија

Редовни професор за ужу научну 
област Општа психологија

предност имају кандидати чије је 
тежиште истраживања Клиничка 

психологија

Ванредни професор за ужу научну 
област Историја српског народа у 

новом веку
на одређено време од пет година

Доцент за ужу научну област 
Социологија

на одређено време од пет година
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; научни степен 
доктора наука из уже научне области за коју се бира; 
способност за наставни рад.

Асистент за ужу научну област 
Општа психологија

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

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
психолог који је назив дипломирани стекао у складу 
са правилима студија која су важила до 10.09.2005. 
године; или лице које је уписало докторске студије 
психологије и на претходно завршеним основним 
и мастер студијама остварило просечну оцену нај-
мање осам и које показује смисао за наставни и 
научни рад; или лице које је уписало докторске сту-
дије психологије, без претходно завршених мастер 
студија, односно које је стекло стручни назив дипло-
мирани у одговарајућој научној области и основне 
студије завршило са просечном оцениом најмање 
осам; VII/2 степен стручног образовања и прихваће-
на тема докторске дисертације. 

ОСТАЛО: Поред општих услова кандидати треба да 
испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона 
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05) 
и Статута факултета. Пријаве кандидата са прилози-
ма (биографија са неопходним подацима за писање 
извештаја, дипломе, списак објављених радова и 
остала пратећа документација), доставити на наве-
дену адресу Факултета, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИХАИЛО МЛАДЕНОВИЋ СЕЉА”

11561 Дудовица, Др Воје Даниловића 17
тел. 011/8186-280

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: за директора школе може бити изабрано 
лице које испуњава следеће услове: поседовање 
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, специјалистичке ака-
демске струдије (студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно сручне области или области 
педагошких наука - у ком случају неопходна завр-
шеност студија првог степена из научне , односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета); или 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; поседовање дозволе за рад 
(лиценце) наставника, васпитача и стручног сарад-
ника; поседовање лиценце за директора установе 
(кандидат који ту лиценцу не поседује може бити 
изабран, али ће бити дужан да испит за директо-
ра установе положи у року од две године од дана 
ступања на дужност); поседовање психичке, физич-
ке и здравствене спососбности за рад са децом и 
ученицима; поседовање држављанства Републи-
ке Србије; да зна српски језик и језик на којем се 
оставарује образовно-васпитни рад; 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 прородици, 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 кандидата није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања. Уколико се на кон-
курс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим 
образовањем из члана 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 одговарајуће 
образовање из члана 140 став 3 истог закона, то 
јест високо образовање стечено на студијама пра-
вог степена (основне академске, односно струковне 
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-
жен испит за директора установе и најмање десет 
година рада на пословима васпитања и образовања 
у установи, после стеченог одговарајућег образо-
вања. Уз пријаву на конкурс (својеручно потписану) 
кандидати треба да приложе: биографију са кратким 
прегледом кретања у служби; уверење о држављан-
ству (оригинал или оверену фотокопију, не старије 
од шест месеци); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију, не старије од 
шест месеци); оверену копију дипломе о завршеном 
школовању не старију од 6 месеци; оверену копију 
документа о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту, испиту (не старије од шест месе-
ци); доказ да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (лекарско 
увререње, оригинал или оверену фотокопију, не ста-
рије од шест месеци); доказ о знању српског језика 
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и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад 
(осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стакли на тим језицима); доказ о неосуђиваности и 
непостојању дискриминаторног понашања (уверење 
из казнене евиденције МУП-а, оригинал или овере-
ну фотокопију, не старија од шест месеци); доказ 
да против кандидата није покренут кривични посту-
пак за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(потврда/уверење из надлежног суда, оригинал или 
оверену фотокопију, не старије од шест месеци); 
доказ да кандидат није правоснажно осуђен за прив-
редни преступ у вршењу раније дужности (потврда/
уверење привредног суда, оригинал или оверену 
фотокопију, не старије од шест месеци); потврду о 
радном искуству на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговрајућег образовања (ори-
гинал или фотокопију, не старије од шест месеци); 
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања (фото-
копију извештаја о спољашњем варедновању ква-
литета рада школе) важи само за кандидате који 
су претходно обављали дужност директора школе; 
оверену фотокопију лиценце за директора установе 
(ако је кандидат поседује, не старије од шест месе-
ци). Пријаве на конкурс за избор директора, заједно 
са потребном документацијом, достављају се устано-
ви у затвореним ковертама, са назнаком „Конкурс за 
директора“, лично или препоручном поштом, у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса, на горе-
наведену адресу школе. Достављена документација 
се не враћа. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће узимати у разматрање. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити путем телефона: 011/8186-
280.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
КРИМИНАЛИСТИЧКО

ПОЛИЦИЈСКИ УНИВЕРЗИТЕТ
11080 Земун, Цара Душана 196

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 
25.09.2019. поништава се за радно место: 
наставник у звању доцента за ужу науч-
ну област Информационе технологије, за 
наставни предмет Интернет технологије и 
системи, на период од 5 година.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„МАРКО ТАЈЧЕВИЋ“

11550 Лазаревац, Бранка Радичевића 27а
тел. 011/8121-249

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: за директора школе може бити изабрано 
лице које испуњава следеће услове: поседовање 
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 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије (студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука - у ком случају је неоп-
ходна завршеност студија првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета); или 2) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; поседовање дозволе за рад 
(лиценце) наставника, васпитача и стручног сарад-
ника; поседовање лиценце за директора установе 
(кандидат који ту лиценцу не поседује може бити 
изабран, али ће бити дужан да испит за директора 
установе положи у року од две године од дана сту-

пања на дужност); поседовање психичке, физичке и 
здравствене спососбности за рад са децом и учени-
цима; поседовање држављанства Републике Србије; 
да кандидат зна српски језик и језик на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад; 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 
прородици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стрченог одговарајућег образовања. 
Уколико се на конкурс не пријави ниједан кандидат 
са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 
2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, за директора школе може бити изабрано лице 
које, уз испуњеност осталих горе наведених услова, 
има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 
истог закона, то јест високо образовање стечено 
на студијама правог степена (основне академске, 
односно струковне специјалистичке струковне сту-
дије) или на студијама у трајању од три године, или 
више образовање за наставника те врсте школе, доз-
волу за рад наставника, васпитача и стручног сарад-
ника, обуку и положен испит за директора установе 
и најмање десет година рада на пословима васпи-
тања и образовања у установи, после стеченог одго-
варајућег образовања. Кандидат за избор директора 
треба да поднесе: својеручно потписану пријаву на 
конкурс и биографске податке, односно радну био-
графију; диплому о стеченом високом образовању 
за наставника ове школе и подручја рада, односно 
психолога или педагога (оверена фотокопија); уве-
рење о положеном стручном испиту, односно испи-
ту за лиценцу (дозвола за рад) за наставника или 
стручног сарадника (оверена фотокопија); доказ о 
положеном испиту за директора (уколико кандидат 
има положен испит за директора, оверена фотоко-
пија); потврду да има најмање осам година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања (оригинал 
или оверена фотокопија); доказ о положеном испи-
ту из српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установа (уколико канидадат није стекао 
средње, више или високо образовање на српском 
језику, оригинал или оверена фотокопија); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију, не старије од шест месеци); уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или ове-
рена фотокопија, не старије од 6 месеци); лекарско 
уверење да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (оригинал 
или оверену фотокопију, не старије од шест месеци); 
доказ о неосуђиваности и непостојању дискримина-
торног понашања (уверење из казнене евиденције 
МУП-а, оригинал или оверену ефотокопију, не ста-
рија од шест месеци); доказ да против кандидата 
није покренут кривични поступак за кривична дела 
из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (потврда/уверење 
из надлежног суда, оригинал или оверену фотоко-
пију, не старије од шест месеци); доказ да кандидат 
није правоснажно осуђен за привредни преступ у 
вршењу раније дужности (потврда/уверење прив-
редног суда, оригинал или оверену фотокопију, не 
старије од шест месеци); доказ о резултату струч-
но-педагошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника, оверена фотокопија), однос-
но изјава лица да није вршен надзор уколико истог 
није било; резултате стручно-педагошког надзора 
школе и оцену спољашњег вредновања (само кан-
дидати који су претходно обављали дужност дирек-
тора установе, оверена фотокопија), односно изјава 
лица које је претходно обављало дужност дирек-
тора установе да није вршен надзор, уколико исти 
није вршен; оквирни план и програм рада за време 
трајања мандата од 4 године; доказе о стручним и 

организационим способностима (необавезно). Рок 
за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве се неће узимати у разматрање. Прија-
ве са доказима о испуњавању услова подносе се у 
затвореној коверти, са назнаком „Конкурс за избор 
директора школе“, лично или препоручном поштом 
на адресу школе. Ближа обавештења о конкурсу 
могу се добити код секретара школе од 9.00 до 14.00 
часова, на телефон: 011/8121-249.

ОШ „ПАВЛЕ САВИЋ”
Београд, Косте Нађа 25

тел. 011/343-0358, 011/3045-311

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 
2019/2020, односно до 31.08.2020.

УСЛОВИ: за обављање послова педагошког асис-
тента потребно је најмање средње образовање, да 
је кандидат завршио уводни модул обуке за педа-
гошког асистента, да познаје ромски језик и да има 
препоруку локалне самоуправе, да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, да није осуђиван за дела наведена у 
чл. 139 став 1 тачка 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања, да је држављанин Репу-
блике Србије. Уз пријаву на конкурс која се подноси 
на пријавном формулару Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја који се налази на зва-
ничној интернет страници потребно је доставити: 
краћу биографију, оверену копију дипломе, уве-
рење о држављанству не старије од 6 месеци, доказ 
да кандидат није осуђиван за дела предвиђена из 
члана 139 став 1 тачка 1 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања као основ за пријем 
у радни однос, сертификат о завршеном уводном 
модулу за педагошког асистента, доказ да познаје 
ромски језик, доказ да има искуства у раду са децом 
из осетљивих друштвених група, посебно припадни-
цима ромске националне мањине, а које је кандидат 
навео у пријави (потврда Националног савета ромске 
националне мањине, потврда факултета, уверење о 
похађању обуке, потврда о учешћу у пројекту, изјава 
одговорног лица и др.), да има препоруку јединице 
локалне самоуправе о учешћу кандидата на обуци 
за педагошког асистента. Лекарско уверење којим 
се доказује психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом и ученицима доставља се при-
ликом закључења уговора о раду. Кандидати који 
испуњавају услове конкурса биће упућени Нацио-
налној служби за запошљавање ради обављања 
психолошке процене кандидата. Сва документа могу 
бити достављена и у неовереним копијама, али не 
смеју бити старија од 6 месеци.

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка раднице 

са породиљског одсуства и одсуства 
ради неге детета

Професор биологије 
са 50% радног времена, на одређено 
време, заменa помоћника директора 

школе, најдуже до 31.08.2020.

Професор историје
са 50% радног времена, на одређено 
време, заменa помоћника директора, 

најдуже до 31.08.2020.

УСЛОВИ: Kандидати треба да испуњавају све зако-
ном утврђене услове за заснивање радног одно-
са сагласно члану 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, сходно Правилнику о 
врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Просветни гласник” бр. 11/12, 
15/13). Кандидати треба да испуњавају следеће 
услове: VII степен стручне спреме у наведеном зани-
мању, да имају одговарајућу здравствену способност, 
држављанство Републике Србије, да нису осуђива-
ни за дела из члана 139 први став тачка 3 Закона о 

Наука и образовање



   |  Број 849 | 02.10.2019. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs36 

основама система образовања и васпитања, да знају 
језик на коме се обавља образовно-васпитни рад, 
уколико одговарајуће образовање није стечено на 
том језику. Кандидат који испуњава услове дужан је 
да се подвргне провери психофизичких способности 
за рад са децом и ученицима на позив школе, а коју 
врши надлежна служба запошљавања.

Финансијски радник у рачуноводству 
школе

на одређено време ради замене 
запослене одсутне ради посебне неге 

детета

УСЛОВИ: средња стручна спрема економског смера.

ОСТАЛО: кандидат који испуњава услове дужан је 
да се подвргне провери психофизичких способности 
за рад са децом и ученицима на позив школе, а коју 
врши надлежна служба запошљавања. Пријаве дос-
тављати поштом или лично у затвореним коверта-
ма, у року од 8 дана од дана објављивања огласа. 
Уз пријаву доставити: попуњен пријавни формулар 
који се може наћи на званичној страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, биогра-
фију, диплому као доказ о стручној спреми, доказ 
о држављанству, уверење надлежног органа да 
кандидат није осуђиван за дела из члана 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања доказ да зна српски језик уколико дипло-
ма није стечена на том језику. Лекарско уверење 
којим се доказује психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом доставља се пре закљу-
чења уговора о раду са изабраним кандидатом. Сва 
документа могу бити достављена и у неовереним 
копијама, али не смеју бити старија од 6 месеци. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Рок за подношење пријаве је 8 дана од 
дана објављивања огласа, на адресу школе „Павле 
Савић”, Косте Нађа 25, Београд, лично или препору-
ченом поштом. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“РУДОВЦИ”

11566 Рудовци, Душана Петовића Шана 4
тел. 011/8192-220

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: за директора школе може бити изабрано 
лице које испуњава услове прописане чланом 139 
и чланом 140, став 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, и то: 1) високо обра-
зовање стечено: 1) на студијама другог степена 
- мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске струдије (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 
сручне области или области педагошких наука - у 
ком случају неопходна завршеност студија првог сте-
пена из научне , односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета); или 2) 
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 наставника и стручног сарад-
ника; 3) да има обуку и положен испит за директо-
ра установе (кандидат који ту лиценцу не поседује 
може бити изабран, али ће бити дужан да испит за 
директора установе положи у року од две године од 
дана ступања на дужност); 4) да има најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стрченог одговарајућег обра-
зовања; 5) да има психичку, физичку и здравстве-
ну спососбност за рад са децом и ученицима; 6) да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у 

трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у прородици, 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; 7) да има држављанство Републике Србије; 
8) да зна српски језик и језик на којем се оставарује 
образовно-васпитни рад; Кандидат за директора 
школе подноси: 1) пријавни формулар - образац са 
сајта Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (интернет страница http://www.mnp.gov.
rs), 2) биографију са кратким прегледом кретања у 
служби; 3) уверење о држављанству (оригинал или 
оверену фотокопију, не старије од шест месеци); 
4) извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију, не старије од шест месеци); 5) 
оверену фотокопију дипломе о завршеном школо-
вању не старију од 6 месеци; 6) оверену фотокопију 
документа о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту; 7) доказ да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (лекарско увререње, оригинал или оверену 
фотокопију); 8) доказ о знању српског језика и језика 
на којем се изводи образовно- васпитни рад (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стакли 
на тим језицима); 9) доказ о неосуђиваности и непо-
стојању дискриминаторног понашања (уверење из 
казнене евиденције МУП-а, оригинал или оверену 
ефотокопију, не старија од шест месеци); 10) доказ 
да против кандидата није покренут кривични посту-
пак за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(потврда/уверење из надлежног суда, оригинал или 
оверену фотокопију, не старије од шест месеци); 11) 
доказ да кандидат није правоснажно осуђен за прив-
редни преступ у вршењу раније дужности (потврда/
уверење Привредног суда, оригинал или оверену 
фотокопију, не старије од шест месеци); 12) потвр-
ду о радном искуству на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; 13) доказ о резултатима стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања 
(фотокопију извештаја о спољашњем варедновању 
квалитета рада школе) - важи само за кандида-
те који су претходно обављали дужност директора 
школе; 14) оверену фотокопију лиценце за директо-
ра установе (ако је кандидат поседује). Пријаве на 
конкурс за избор директора, заједно са потребном 
документацијом, достављају се установи у затворе-
ним ковертама, са назнаком “Конкурс за директора”, 
лично или препоручном поштом, у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса на горе наведену 
адресу школе. Неблаговаремене и непотпуне прија-
ве се неће узимати у разматрање. Сва потребна оба-
вештења могу се добити код секретара школе на 
телефон: 011/8192-220.

ОШ „СТЕФАН ДЕЧАНСКИ”
11250 Београд, Милана Мијалковића 11

тел. 011/2571-757
e-mail: osstefandecanski@gmail.com

Наставник математике за 88,89% 
радног времена и информатике и 

рачунарства за 20% радног времена
на одређено време преко 60 дана, до 

повратка на рад запослене са боловања

Наставник математике за 88,89% 
радног времена и информатике и 

рачунарства за 15% радог времена
на одређено време, за време првог 

мандата директора школе

Наставник разредне наставе
на одређено време, за време мировања 

радног односа запослене, до 31.08.2020. 
године

Наставник разредне наставе
на одређено време преко 60 дана, до 
повратка запослене са породиљског 

боловања

Наставник српског језика
на одређено време, за време мировања 

радног односа запослене, до 31.08.2020. 
године

Педагог школе
за 50% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2020. године, за време 
трајања мандата помоћника директора 

школе

УСЛОВИ: кандидат треба да поседује одговарајуће 
високо образовање из члана 140 и члана 142 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, др. закон и 
10/2019); да испуњава услове у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника 
из општеобразовних предмета, стручних сарадника 
и васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник” бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - 
испр. 13/2016, 2/2017 и 13/2018); да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; држављанство Републике Србије; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања и непо-
стојање дискриминаторног понашања на страни кан-
дидата, утврђеног у складу са законом; да зна српски 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
приложе: попуњен и одштампан пријавни форму-
лар, који кандидат преузима са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја; уверење о држављанству и извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверене 
фотокопије не старије од 6 месеци); оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању (диплому о основним студијама и мастер сту-
дијама не старије од 6 месеци); уверење о неосуђи-
ваности за кривична дела утврђена у члану 139 став 
1 и тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања (оригинал или оверену копију, не старију 
од 6 месеци); писмени доказ (уверење да је положио 
испит из српског језика, одговарајуће високошкол-
ске установе, којим потврђује да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад, тј. српски језик, 
уколико је одговарајуће образовање стекао на стра-
ном језику). Кандидати који испуњавају услове кон-
курса, а који су изабрани у ужи избор, у року од 8 
дана упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна 
служба за запошљавање, применом стандардизова-
них поступака. Лекарско уверење којим се потврђује 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима подноси се 
пре закључења уговора о раду. Уколику је већ извр-
шена психололошка процена способности (у периоду 
од 6 месеци пре истека рока за пријаву на конкурс), 
кандидат ће у пријави назначити када и где је извре-
шена процена. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве се могу предати у школи секретаријату или 
поштом на адресу: ОШ „Стефан Дечански”, 11250 
Београд - Железник, Милана Мијалковића 11. Све 
информације у вези са конкурсом можете добити на 
телефон: 011/2571-757.

Наука и образовање

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ 

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

Редовни професор за ужу научну 
област Инжењерство нафте и гаса

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из 
научне области којој припада ужа научна област. 
Остали услови утврђени одредбама члана 74 став 
10 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, 
бр.88/2017, 27/2018-др.закон и 73/2018) и одредба-
ма члана 1, 6 и 24 Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа настав-
ника Универзитета у Београду (“Гласник Универзи-
тета у Београду”, број 200 од 23.11.2017. године), у 
складу са којима ће бити извршен избор пријавље-
них кандидата. 

ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (биографија, спи-
сак стручних радова, диплома о одговарајућој 
стручној спреми, доказ о учешћу на међународном 
или домаћем научном скупу, доказ о објављеном 
уџбенику или монографији, извод из матичне књи-
ге рођених и уверење о држављанству), доставити 
на адресу: Рударско-геолошки факултет, Ђушина 7, 
11000 Београд, соба 107, у року од 15 дана од дана 
објавиљивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање.

Редовни професор за ужу научну 
област Основе техничке физике

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из 
научне области којој припада ужа научна област. 
Остали услови утврђени одредбама члана 74 став 
10 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, 
бр.88/2017, 27/2018-др.закон и 73/2018) и одред-
бама члана 1, 6, 24 и 26 Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног одно-
са наставника Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 200 од 23.11.2017. 
године), у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. 

ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (биографија, спи-
сак стручних радова, диплома о одговарајућој 
стручној спреми, доказ о учешћу на међународном 
или домаћем научном скупу, доказ о објављеном 
уџбенику или монографији, извод из матичне књи-
ге рођених и уверење о држављанству). доставити 
на адресу: Рударско-геолошки факултет, Ђушина 7, 
11000 Београд, соба 107, у року од 15 дана од дана 
објавиљивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање.

Ванредни професор за ужу научну 
област Петрологија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из 
научне области којој припада ужа научна област. 
Остали услови утврђени одредбама чл. 74 став 8 
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, 
бр.88/2017, 27/2018-др.закон и 73/2018) и одредба-
ма чл. 1, 6 и 24 Правилника о начину и поступку сти-
цања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 200 од 23.11.2017. године), у складу 
са којима ће бити извршен избор пријављених кан-
дидата. 

ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (биографија, спи-
сак стручних радова, диплома о одговарајућој 
стручној спреми, доказ о учешћу на међународном 
или домаћем научном скупу, доказ о објављеном 
уџбенику или монографији, извод из матичне књи-
ге рођених и уверење о држављанству), доставити 
на адресу: Рударско-геолошки факултет, Ђушина 7, 
11000 Београд, соба 107, у року од 15 дана од дана 
објавиљивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање.

Ванредни професор за ужу научну 
област Математика и информатика

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из 
научне области којој припада ужа научна област. 
Остали услови утврђени одредбама члана 74 став 8 
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018-др.закон и 73/2018) и одредбама 
чл. 1, 6 и 24 Правилника о начину и поступку сти-
цања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 200 од 23.11.2017. године), у складу 
са којима ће бити извршен избор пријављених кан-
дидата. 

ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (биографија, спи-
сак стручних радова, диплома о одговарајућој 
стручној спреми, доказ о учешћу на међународном 
или домаћем научном скупу, доказ о објављеном 
уџбенику или монографији, извод из матичне књи-
ге рођених и уверење о држављанству). доставити 
на адресу: Рударско-геолошки факултет, Ђушина 7, 
11000 Београд, соба 107, у року од 15 дана од дана 
објавиљивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање.

Асистент за ужу научну област 
Палеонтологија

УСЛОВИ: У звање асистента бира се студент одго-
варајућих докторских студија који је сваки од прет-
ходних степена студија завршио са просечном оце-
ном најмање 8,00 или кандидат који има академски 
назив магистра наука коме је прихваћена тема док-
торске дисертације. Наведени услови утврђени су 
одредбама чл. 84 ст. 1 и ст. 2 Закона о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС”, бр.88/2017, 27/2018-др.
закон и 73/2018).

ОСТАЛО: Доставити пријаве са прилозима: биогра-
фија, списак стручних радова, диплома о одгова-
рајућој стручној спреми, уверење о уписаним доктор-
ским академским студијама или доказ о прихваћеној 
теми докторске дисертације за кандидате магистре, 
извод из матичне књиге рођених и уверење о 
држављанству, на адресу: Рударско-геолошки факул-
тет, Ђушина 7, 11000 Београд (соба 107), у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса.

Сарадник у настави за ужу научну 
област Динамичка геологија

УСЛОВИ: У звање сарадника у настави на студија-
ма првог степена бира се студент мастер академских 
или специјалистичких академских студија, који је 
студије првог степена завршио са просечном оценом 
најмање 8,00. Наведени услови утврђени су одред-
бама члана 83 ст. 1 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр.88/2017, 27/2018-др.закон и 
73/2018).

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

Сарадник у настави за ужу научну 
област Петрологија

УСЛОВИ: У звање сарадника у настави на студија-
ма првог степена бира се студент мастер академских 
или специјалистичких академских студија, који је 
студије првог степена завршио са просечном оценом 
најмање 8,00. Наведени услови утврђени су одред-
бама члана 83 ст. 1 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др.закон и 
73/2018).

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

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ 

ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Карнегијева 4

e-mail: kadrovskasl@tmf.bg.ac.rs

Ванредни професор за потребе 
наставе на Катедри за ужу научну 

област Неорганска хемија
УСЛОВИ: доктор техничких наука из области Хемија 
и хемијска технологија.

Асистент са докторатом за потребе 
наставе на Катедри за физичку 
хемију и електрохемију, за ужу 
научну област Електрохемија

УСЛОВИ: доктор наука, технолошко инжењерство - 
хемијско инжењерство, ужа научна област Електро-
хемија.

ОСТАЛО: Остали услови конкурса утврђени су Зако-
ном о високом образовању, Статутом Технолош-
ко-металуршког факултета, Критеријумима за сти-
цање звања наставника на Универзитету у Београду, 
Правилником о минималним условима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду, Пра-
вилником о начину и поступку стацања звања и 
заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Београду, Правилником о начину и поступку сти-
цања звања и заснивања радног односа наставника, 
сарадника и истраживача Технолошко-металурш-
ког факултета, у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата. Пријаве за конкурс се 
подносе у писаној и електронској форми на адресу: 
Технолошко-металуршки факултет, Служба за опште 
послове - пријава на конкурс, Београд, Карнегијева 4; 
e-mail: kadrovskasl@tmf.bg.ac.rs. Уз пријаву доставити 
и доказе о испуњености услова: опширна биографија 
са освртом на стручни рад, диплома о одговарајућој 
стручној спреми, списак научних радова са радови-
ма. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће бити разматране. Одлука о избору 
донеће се у року од 6 месеци од дана истека за подно-
шење пријаве на конкурс.

ОШ „МАРКО ОРЕШКОВИЋ“
11070 Нови Београд, Отона Жупанчича 30

тел. 011/319-20-33

Наставник физичког васпитања
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописа-
но чланом 140 став 1, тачка 1 и 2, чланом 139 и чла-
ном 142. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др. 
закони и 10/2019, даље Закон), као и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и струч-
них 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, 11/2019) 
и то: да има одговарајуће високо образовање, 1) 
на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-рајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердис-
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циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне 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 чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10.09.2005. године; да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
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 про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за кандидата није, у складу са зако-
ном, 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 фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању; уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена фотокопија); доказ о неосуђива-
ности - уверење из казнене евиденције да лице није 
осуђивано (уверење из МУП-а), уверење из осно-
вног и вишег суда да против кандидата није покре-
нут кривични поступак за кривична дела за која је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за кандидата није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање (не ста-
рији од шест месеци); доказ о знању српског језика 
и језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад у школи (доказ доставља кандидат само уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на том 
језику); доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма (лекарско уверење доставља изабрани кандидат, 
пре закључења уговора о раду). Конкурс спроводи 
Конкурсна комисија коју именује директор школе. 
Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос у року од 8 дана од дана истека 
рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у 
ужи избор, у року од 8 дана упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за запошљавање при-
меном стандардизованих поступака, о чему ће кан-
дидати бити благовремено обавештени. Конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од 8 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 8 
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Напомена: Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве без потребне документа-
ције уз пријаву, као и фотокопије докумената које 
нису оверене, неће се разматрати. Пријаве на кон-
курс доставити лично или поштом на адресу школе, 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, са 
назнаком: „За конкурс”. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе, радним 
данима од 9.00 до 15.00 часова, лично или путем 
телефона: 011/319-20-33.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 73

Редовни професор за ужу научну 
област Теорија кола и система

Ванредни професор за ужу научну 
област Биомедицинска техника

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о 
високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 
27/2018-др. закон и 73/2018), Статутом Универ-
зитета у Београду - Електротехничког факултета, 
Правилником о минималним условима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду, Пра-
вилником о изменама и допунама Правилника о 
минималним условима за стицање звања наставни-
ка на Универзитету у Београду, Правилником о начи-
ну и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду, Пра-
вилником измени и допуни Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду, Правилником 
о избору у звањe наставника и сарадника Електро-
техничког факултета Универзитета у Београду у 
складу са којима ће бити извршен избор пријавље-
них кандидата.

Асистент за ужу научну област 
Примењена математика

на одређено време од 3 године

УСЛОИВ: Услови конкурса утврђени су Законом о 
високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 
27/2018 - др.закон и 73/2018), Статутом Универ-
зитета у Београду - Електротехничког факултета, 
Правилником о избору у звање наставника и сарад-
ника Електротехничког факултета Универзитета у 
Београду у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Посебан услов: Предмети 
уже научне области за које се тражи просечна оце-
на: Анализа 1А, Анализа 1Б, Линеарнаалгебра А, 
Линеарна алгебра Б, Вероватноћа и статистика А, 
Вероватноћа и статистика Б.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуње-
ности услова конкурса (биографија, списак научних 
радова и радови у електронској форми на CD-у, 
копија дипломе односно уверења које важи до 
издавања дипломе са списком положених испита у 
току студија и уверење о држављанству) доставити 
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса 
Архиви факултета, Булевар краља Александра 73.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Београду, Булевар краља Александра 67

Расписује оглас за избор у звање

1. Сарадник ван радног односа 
- демонстратор за помагање 

наставницима у извођењу наставе 
и вежби, за ужу научну област 

Кривично право, предмет Кривично 
процесно право

на Kатедри за кривично право, на 
одређено време за јесењи семестар 

школске 2019/2020. године

2. Сарадник ван радног односа 
- демонстратор за помагање 

наставницима у извођењу наставе 
и вежби, за Грађанскоправну ужу 

научну област - предмет Грађанско 
право (општи део) и Стварно право

на Kатедри за грађанско право, на 
одређено време за јесењи семестар 

школске 2019/2020. године.

УСЛОВИ: студент мастер академских, односно док-
торских студија у области правних наука, односно 
других одговарајућих наука који је претходне нивое 
студија завршио са укупном просечном оценом 
најмање 8 и који показује смисао за наставни рад. 
Обавезну пријаву (у три својеручно потписана при-
мерка) са прилозима (биографија, дипломе о одго-
варајућој стручној спреми, докази о испуњавању 
додатних услова или способности, извод из матич-
не књиге рођених и уверење о држављанству, све 
у једном примерку), кандидати подносе у писарници 
Правног факултета Универзитета у Београду, Буле-
вар краља Александра 67 или путем поште. Рок за 
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији НСЗ „Послови“, односно на 
сајту Факултета.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Београду, Булевар краља Александра 67

1. Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област 
Јавне финансије и финансијско 
право, предмети: Пореско право 
и Право међународних пореских 

уговора
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен 
доктора наука из научне области за коју се бира. 
Остали услови утврђени су чланом 74 став 8 и чла-
ном 75 став 4 Закона о високом образовању („Служ-
бени гласник РС“ број 88/17, 27/18 и 73/18) и чл. 112 
и 115 Статута Правног факултета Универзитета у 
Београду.

2. Наставник у звању доцента за 
Грађанскоправну ужу научну област, 
предмет Грађанско процесно право

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен степен стручне спреме, науч-
ни степен доктора наука из научне области за коју 
се бира. Остали услови утврђени су чланом 74 став 
6 и чланом 75 став 4 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“ број 88/17, 27/18 и 73/18) и 
чл. 112 и 115 Статута Правног факултета Универзи-
тета у Београду.

3. Наставник страног језика на 
предмету Страни језик правне

 струке - немачки
поновни избор, на одређено време од 4 

године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор 
немачког језика. Остали услови утврђени члановима 
73, 74, 75 и 79 Закона о високом образовању („Служ-
бени гласниРС“ број 88/17, 27/18 и 73/18) и чланови-
ма 110, 112 и 115 Статута Правног факултета Уни-
верзитета у Београду.

4. Сарадник у звању асистента за 
Грађанскоправну ужу научну област, 

предмет Наследно право
поновни избор, на одређено 

време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је прет-
ходне нивое студија завршио са укупном просеч-
ном оценом најмање 8 или има академски назив 
магистра наука из научне области за коју се бира. 
Избор се врши у складу са чланом 82 и чланом 84 
Закона о високом образовању („Службени гласник 
РС“ број 88/17, 27/18 и 73/18) и чланом 117 Статута 
Правног факултета Универзитета у Београду.

ОСТАЛО: Обавезна својеручно потписана пријава 
кандидата (у три примерка), са прилозима (био-
графија, списак научних радова, радови, дипломе 
о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне 

Наука и образовање
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књиге рођених и уверење о држављанству, све у 
једном примерку), подноси се у писарници Правног 
факултета Универзитета у Београду, Булевар краља 
Александра 67, од 8.00 до 15.00 часова, у року од 
15 дана од дана објављивања конкурса или поштом.

ОСНОВНА ШКОЛА “БИСА СИМИЋ”
11408 Велика Крсна, Централна 13

тел. 011/8215-455

Наставник физичког васпитања
на одређено време до истека мандата 

или престанка дужности директора 
школе 

УСЛОВИ: кандидат за наставника физичког васпи-
тања треба да има 1. одговарајуће високо образо-
вање стечено на: студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; 2. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме оства-
рује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс скинуту са интер-
нет странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја кандидат подноси: 1) биограф-
ске податке, односно радну биографију; 2) оверену 
фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем 
високом образовању; 3) уверење из 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 6 месеци); 4) уверење да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за наведена кривична 
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС“ 
број 88/17,27/18 и 10/19) - не старије од 6 месеци); 
5) уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци); 6) извод из матичне књиге 
рођених (не старије од 6 месеци). Доказ да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Пријаве са потребном 
документацијом достављају се у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса на горенаведену адресу 
школе, у затвореној коверти са назнаком „Конкурс за 
избор наставника физичког васпитања“, лично или 
поштом. Неблаговремене и непотпуне пријаве на 
конкурс неће се узети у разматрање, као ни фотоко-
пије документа које нису оверене од стране надлеж-
ног органа (јавног бележника, органа градске или 
општинске управе, суда). Ближа обавештења могу 
се добити код секретара школе од 9.00 часова до 
12.00 часова, на телефон: 011/8215-455.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ 

НАУКА
11000 Београд, Јове Илића 154

тел. 011/ 3950-867

Доцент за ужу научну област 
Логистика квалитета

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: лице који је претходне степене студија 
завршило са просечном оценом најмање осам (8), 
односно које има најмање три године педагошког 
искуства на високошколској установи, има науч-
ни назив доктора наука и научне, односно стручне 
радове објављене у научним часописима или збор-
ницима, са рецензијама и способност за наставни 
рад. Заинтересовани кандидати уз пријаву треба да 
приложе: диплому о завршеним претходним степе-
нима студија са просечном оценом и стеченом науч-
ном називу доктора наука из одговарајуће научне 
области, биографију, списак радова и саме радове. 

Сарадник у настави за ужу научну 
област Информациони системи 

УСЛОВИ: студент мастер академских студија или 
специјалистичких академских студија који је студије 
првог степена студија завршио са просечном оценом 
најмање 8. Заинтересовани кандидати су дужни да 
уз пријаву приложе: диплому о завршеним студијама 
првог степена студија са просечном оценом; потврду 
да је студент мастер академских или специјалистич-
ких студија и биографију. Услови за избор прописа-
ни су Законом о високом образовању, Правилником 
о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Београду, 
Правилником о минималним условима за стицање 
звања наставника на Универзитету, Критеријумима 
за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду, Статутом Универзитета, Статутом Факул-
тета и Правилником о организацији и систематиза-
цији послова на Факултету.

ОСТАЛО: Сви прилози се достављају и у електрон-
ској форми на CD-у. Конкурс остаје отворен 15 дана 
од дана објављивања у публикацији Националне 
службе за запошљавање „Послови“. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се разматрати.

БОР

ОШ „12. СЕПТЕМБАР“
19250 Мајданпек, Пролетерска 49

тел. 030/581-057, 588-000

Наставник енглеског језика
са 84,44% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, до повратка лица са 
дужности директора школе

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање 
према Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи и 
Закону о основама система образовања и васпитања; 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: пријавни 
формулар, који се преузима са интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, диплому о поседовању одговарајућег образо-
вања, према Правилнику о степену и врсти образо-
вања 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, 13/2018 и 11/2019) и одредбама Закона о 
основама система образовања и васпитања); извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству Републике Србије (не старије од шест месеци), 
доказ о неосуђиваности (уверење из казнене еви-
денције МУП-а да лице нема осуда), као и доказ о 
познавању српског језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад (осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на српском језику). Доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Конкурсна коми-
сија школе доноси решење о избору кандидата у 
року од осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс канди-
дат треба да приложи сву потребну документацију 
и достави школи лично или на адресу: ОШ „12. сеп-
тембар”, Пролетерска 49, 19250 Мајданпек. Додатне 
информације о конкурсу могу се добити путем теле-
фона 030/581-057 или 588-000, од секретара школе.

ЧАЧАК

ОШ „МИЋО МАТОВИЋ”
32253 Брезова, Катићи бб

тел. 032/5873-305
e-mail: oskatici@mts.rs

Наставник српског језика и 
књижевности

за 94% норме, у издвојеном одељењу 
Мочиоци, на одређено време до повратка 

раднице са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидат треба да поред општих услова 
предвиђених Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17- одлука 
УС) испуњава услове прописане у чл. 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018 - др Закон). Кан-
дидат треба и: 1) да има одговарајуће образовање у 
складу са чл. 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017, 
и 3/2017); 2) да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3) да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да има држављанство Републике Србије; 
5) да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар (налази се на сајту Министарства просвете), а 
потребну документацију заједно са одштампаним 
формуларом достављају установи. Докази о испуње-
ности услова из тачака 1, 3, 4, и 5 подносе се уз 
пријаву на конкурс, а доказ о испуњености услова из 
тачке 2 пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на 
конкурс кандидати поред биографије треба да при-
ложе (у оригиналу или оверене копије): диплому о 
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стеченом образовању, уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рође-
них, извод из казнене евиденције - прибавља канди-
дат у Министарству унутрашњих послова надлежне 
полицијске управе, доказ о познавању српског јези-
ка и језика на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад само кандидат који није стекао диплому на 
српском језику, доказ да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и 6 бодова праксе у устано-
ви, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва (наставник који је у току студија положио испит 
из педагогије и психологије или положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу сматра се да има 
наведено образовање из чл. 142 ст. 1 Закона). Прија-
ве слати на наведену адресу школе, са назнаком „За 
конкурс“, у року од 8 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узима-
ти у разматрање. Лице задужено за давање додат-
них информација о конкурсу је секретар школе. Кон-
такт телефони: 032/5873-305 и 065/88-48-303.

ЈАГОДИНА

ГИМНАЗИЈА
35250 Параћин, Бранка Крсмановића бб 

тел. 035/563-549

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: за директора школе може да буде изабра-
но лице које испуњава услове прописане Законом 
о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гл. РС“, бр. 88/17, 27/18 - др. закони и 10/19), Пра-
вилником о ближим условима за избор директора 
установа образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ бр. 
108/15) и Статутом Гимназије (Дел. број 01-142/2018 
и 01-288/2019). Дужност директора школе може да 
обавља лице: које има одговарајуће високо образо-
вање за наставника гимназије, за педагога и психо-
лога, стечено: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: 1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета, 
2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинује целине и одговарајуће научне однос-
но стручне области или области педагошких наука 
ако има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет 
односно групу предмета, на основним студијама у 
трајању од најмање четири године по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; које има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; које није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита (и друга кривична дела 
против службене дужности); за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, а за које није, у 
складу са законом утврђено дискриминаторно пона-
шање, које има држављанство Републике Србије, 
које зна српски језик на којем се остварује образовно 
васпитни рад, које има дозволу за рад наставника и 
стручног сарадника, које има обуку и положен испит 
за директора установе; изабрани директор који нема 
положен испит за директора дужан је да га поло-
жи у року од две године од дана ступања на дуж-
ност; директору који не положи испит за директора 
у року од две године од дана ступања на дужност 
престаје дужност директора; које има најмање осам 

година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег образо-
вања; које није правноснажно осуђено за привред-
ни преступ у вршењу раније дужности, кандидат 
за директора установе образовања и васпитања не 
може да оствари предност приликом избора ако је 
у току избора утврђено да је против њега покренут 
кривични поступак доношењем наредбе о спро-
вођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој 
није претходила истрага или доношењем решења 
о одређивању притвора пре подношења оптужног 
предлога - за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита и друга 
кривична дела против службене дужности, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом. Уз пријаву на конкурс кандидат за дирек-
тора доставља: оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању; уверење о држављанству(ори-
гинал или оверену фотокопију, не старију од шест 
месеци); уверење о положеном стручном испиту 
за наставника и стручног сарадника (оригинал или 
оверену фотокопију); потврду о раду на пословима 
образовања и васпитања; уверење о неосуђива-
ности 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 човечености 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 - из казнене евиденције МУП-а 
Републике Србије (оригинал, издат након објављи-
вања конкурса); уверење надлежног суда да против 
кандидата није покренут кривични поступак нити је 
подигнута оптужница за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против чове-
чености 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 (оригинал, издат након 
објављивања конкурса); уверење надлежног прив-
редног суда да кандидат није правоснажно осуђи-
ван за привредни преступ у вршењу раније дужнос-
ти (оригинал, издат након објављивања конкурса); 
биографију с прегледом радне биографије; предлог 
програма рада школе; доказ о резултату стручно-пе-
дагошког надзора у раду кандидата (извештај про-
светног саветника) - пријава уз коју није достављен 
овај доказ неће се сматрати непотпуном; доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања (доставља канди-
дат који је претходно обављао дужност директора 
установе); доказ да зна српски језик на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад (доставља кандидат 
који одговарајуће образовање није стекао на српс-
ком језику); оригинал или оверену копију доказа да 
има обуку и положен испит за директора установе 
(доставља кандидат који има обуку и положен испит 
за директора установе). Лекарско уверење доставља 
изабрани кандидат након достављања решења 
о његовом именовању од стране министра, а пре 
закључења уговора о раду. Рок за подношење прија-
ва је 15 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Пријаве са потребном документацијом достављају 
се лично или препорученом поштом у затвореној 
коверти, на адресу: Гимназија, Бранка Крсмановића 
бб, 35250 Параћин, са назнаком „За Комисију за 
избор директора”. Ближе информације могу се доби-
ти на тел. 035/563-549.

ОШ “БОШКО ЂУРИЧИЋ”
35000 Јагодина, Милана Мијалковића 15

тел. 035/245-503

Професор енглеског језика и 
књижевности

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

Стручни сарадник - психолог
са 50% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме. Кандидат 
треба да има одговарајуће образовање - за радно 
место наставника: треба да испуњава услове из 
члана 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања: 1) студије другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске 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 
студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука, 2) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године по пропи-
сима који су уређивали високо образовање од 10. 
септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 
19 подтачка 2 овог члана мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет односно гру-
пу предмета. Остали услови: психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са ученицима; да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање (доказује се изводом из казнене еви-
денције); да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад; да има, у складу са чланом 142 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања, образовање из психолошких педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи 
у складу са Европским системом преноса бодова. 
Кандидат је дужан да попуни пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја.

ОСТАЛО: Заједно са одштампаним пријавним 
формуларом који се налази на званичној интернет 
страници, школи се доставља оверена фотокопија 
дипломе или уверење о завршеном факултету, 
оверен извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, не старије од 6 месеци, уверење 
основног суда да није подиогнута оптужница или 
покренута истрага, извод из података казнене 
евиденције надлежне полицијске управе; доказ, 
односно уверење о поседовању образовања из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стеченом на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и 6 бодова праксе у установи у складу 
са Европским системом преноса бодова издато од 
стране одговарајуће високошколске установе или 
доказ - уверење о положеном испиту, односно о 
положеном испиту за лиценцу. Лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима, изабрани кандидат доставља 

Наука и образовање
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Посао се не чека, 
посао се тражи

Наука и образовање

пре закључења уговора о раду. У поступку одлу-
чивања о избору наставника комисија врши ужи 
избор кандидта, које упућује на претходну пси-
холошку процену за рад са децом и ученицима, 
коју врши Национална служба за запошљавање 
применом стандардизованих поступака. Рок за 
подношење пријава на конкурс је осам дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаве се подно-
се на горенаведену адресу или предати лично. 
Ближе информације се могу добити на телефон: 
035/245-503 и код секретара школе. Непотпуне и/
или неблаговремене пријаве неће се узети у раз-
матрање. 

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА 
“ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ”

35000 Јагодина, Бошка Бухе 4
тел. 035/245-915

e-mail: vladidjor@gmail.com

Наставник хармонике
са 50% радног времена, на одређено 

време

УСЛОВИ: кандидат треба да испуни услове из члана 
139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања, и то: а) да има одговарајуће високо 
образовање у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника у основној музичкој 
школи (дипломирани музичар, усмерење акор-
деониста, дипломирани музичар - акордеониста, 
академски музичар акордеониста, мастер музички 
уметник - професионални статус - акордеониста 
или хармоникаш, дипломирани музичар - бајани-
ста, б) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, в) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; г) држављанство Републике Србије, д) 
да зна српски језик као језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар 
који се преузима са интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, канди-
дати достављају потребну документацију у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса и то: дипло-
му о стеченом одговарајућем образовању, извод из 
казнене евиденције о неосуђиваности за горенаве-
дена дела; уверење о држављанству не старије од 6 
месеци, доказ о знању српског језика уколико висо-
ко образовање није стечено на српском језику, лич-
ну и радну биографију. Лекарско уверење подноси 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Сви докази се подносе у оригиналима или овереним 
фотокопијама. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће бити узете у разматрање. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор, у року од 8 дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима, коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Пријаве са доказима о испуња-
вању услова се предају непосредно код секретара, 
сваког радног дана од 07.30 до 14.30 или поштом 
на горенаведену адресу и то у затвореној коверти 
са назнаком: „Конкурс за пријем у радни однос на 
одређено време за наставника хармонике“.

КИКИНДА

ПОЉОПРИВРЕДНО-ТЕХНИЧКИ
СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР

„БЕСЕДЕШ ЈОЖЕФ“
24420 Кањижа, Широка 70

тел./факс: 024/874-550

Стручни сарадник - психолог
на одређено време ради замене 

привремено одсутног преко 60 дана, 
до повратка привремено одсутног 

запосленог коме мирује радни однос, 
а најкасније до истека годину дана од 

дана ступања на рад лица изабраног на 
конкурсу, са 40 сати недељно

УСЛОВИ: образовање и стручна спрема: (1) про-
фесор психологије; (2) дипломирани психолог; (3) 
дипломирани школски психолог - педагог; (4) дипло-
мирани психолог, смер школско-клинички; (5) дипло-
мирани психолог - мастер; (6) мастер психолог. Лице 
из подтач. (5) и (6) ове тачке мора имати најмање 30 
ЕСПБ из развојно-педагошких предмета. Испуњеност 
ових услова доказује се потврдом издатом од стране 
матичне високошколске установе. Поред наведених 
кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 2) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 3) да има држављанство 
Републике Србије; 4) да зна српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад у шко-
ли; 5) да не постоји дискриминаторно понашање на 
страни кандидата, утврђено у складу са законом.

ОСТАЛО: Уз пропратно писмо, односно пријаву за 
конкурс, кандидат треба да приложи: диплому о сте-
ченој стручној спреми (оригинал или оверен препис, 
фотокопија) и ако је образовање стечено у иностран-
ство решење министра просвете, науке и технолош-
ког развоја о признању дипломе ради запошљавања 
(оригинал или оверен препис, фотокопија); извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци); биографију - Europass фор-
мат; доказ о знању мађарског језика и српског јези-
ка (да је кандидат стекао средње, више или високо 
образовање на мађарском језику и српском језику 
или да је положио испит из тог језика по програму 
одговарајуће високошколске установе); доказ о нео-
суђиваности; доказ о завршеном курсу или изјава о 
знању коришћења програма Microsoft Word, Microsoft 
Excel и Интернета. Провера знања језика наведених 
под тачком 5) и вештине рада на компјутеру, извр-
шиће се провером. Кандидати који буду изабрани у 
ужи избор, упућују се на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. Лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. Пријаве на конкурс слати на попуњеном 
формулару Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја (http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc), 
на адресу школе. Рок за подношење пријаве је 15 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се 
неће узимати у разматрање.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ  
КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ

У ПРИЗРЕНУ - ЛЕПОСАВИЋУ
38218 Лепосавић, Немањина 1

тел. 028/84-164

Сарадник у звање асистента за 
ужу научну област Информатика у 

образовању и васпитању
на одређено време од 3 године

Сарадник у звање асистента за 
ужу научну област Социологија 

васпитања и образовања
(на одређено време од 3 године)

УСЛОВИ: да је кандидат студент докторских сту-
дија из уже научне области за коју се бира; ако 
је сваки од претходних нивоа студија завршио са 
просечном оценом најмање 8; ако показује смисао 
за наставни рад. Поред општих услова кандидати 
треба да испуњавају и услове предвиђене одред-
бама Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - други закон,73/2018) и 
Статутом Факултета. Уз пријаву кандидати, у зави-
сности од звања у које се бирају, подносе копије 
диплома о завршеним, основним, мастер или 
магистарским студијама, затим, оригинале: спи-
сак научних и стручних радова са свим индексним 
ознакама и оригиналне радове, биографије (рад-
но-професиналне), извод из матичне књиге рође-
них/венчаних, очитану личну карту, уверење о 
држављанству, уверење да се против њих не води 
истрага и уверење да нису кажњавани за кривич-
на дела са правним последицама у смислу Зако-
на о високом образовању, као и друге доказе који 
могу послужити приликом избора. Сву конкурсом 
тражену документацију доставити и у електрон-
ском облику у PDF-у на CD-у (линковано). Кон-
курс остаје отворен 15 дана од дана објављивања. 
Пријаве на конкурс са потребном документацијом 
слати на адресу Факултета, са назнаком „За кон-
курс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ  
КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ

У ПРИЗРЕНУ - ЛЕПОСАВИЋУ
38218 Лепосавић, Немањина 1

тел. 028/84-164

Сарадник у звање сарадника у 
настави за ужу научну област 

Математика
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: да је кандидат студент мастер студија из 
уже научне области за коју се бира; ако је прет-
ходни ниво студија завршио са просечном оценом 
најмање 8. Поред општих услова кандидати тре-
ба да испуњавају и услове предвиђене одредбама 
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - други закон,73/2018) и Статутом 
Факултета. Уз пријаву кандидати подносе копије 
диплома о завршеним, основним, мастер студија-
ма, затим, оригинале: списак научних и стручних 
радова са свим индексним ознакама и оригиналне 
радове, биографије (радно-професиналне), извод 
из матичне књиге рођених/венчаних, очитану лич-
ну карту, уверење о држављанству, уверење да 
се против њих не води истрага и уверење да нису 
кажњавани за кривична дела са правним последи-
цама у смислу Закона о високом образовању, као и 
друге доказе који могу послужити приликом избо-
ра. Сву конкурсом тражену документацију достави-
ти и у електронском облику у PDF-у на CD-у (лин-
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ковано). Конкурс остаје отворен 15 дана од дана 
објављивања. Пријаве на конкурс са потребном 
документацијом слати на адресу Факултета, са наз-
наком „За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица
Филипа Вишњића бб

тел. 028/425-473, 028/425-475

Катедра за руски језик и књижевност

Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за научну 
област Филолошке науке, ужа 
научна област Лингвистичка 

русистика
на одређено време на 5 година

Лектор за научну област Филолошке 
науке, ужа научна област Руски 

језик
на одређено време на 3 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду, кандидати за наставника треба да 
испуњавају и посебне услове предвиђене чл. 74 и 
82 Закона о високом образовању Републике Србије 
(„Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/18 - др. закон, 
73/18) и чл. 139 и 169 Статутa Филозофског факул-
тета, Правилником о ближим условима за избор у 
звање наставника Универзитета у Приштини са при-
временим седиштем у Косовској Митровици и Пра-
вилником о минималним условима за избор у звање 
наставника Филозофског факултета у Косовској 
Митровици. Пријаве кандидата са прилозима (био-
графија, списак научних радова, радови, дипломе 
о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне 
књиге рођених; уверење да кандидат није правос-
нажном пресудом осуђиван за кривично дело про-
тив полне слободе, фалсификовања јавне исправе 
коју издаје високошколска установа или примања 
мита у обављању послова у високошколској уста-
нови; уверење о држављанству Републике Србије), 
подносе се на адресу: Филозофски факултет, Фили-
па Вишњића бб, 38220 Косовска Митровица, са наз-
наком „За конкурс”. Кандидати за избор у звање 
наставника су обавезни да сву потребну документа-
цију доставе Факултету у штампаној форми и у елек-
тронској форми на CD и у PDF формату. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Обавештења се могу добити на теле-
фоне: 028/425-473 и 425-475.

КРАГУЈЕВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДРАГИША ЛУКОВИЋ ШПАНАЦ“

34000 Крагујевац, 9. маја 110б 
тел. 034/203-842

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабра-
но лице: које има одговарајуће образовање из чла-
на 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, за наставника основне школе, за 
педагога и психолога; дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника, односно положен 
стручни испит; које има најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; које има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; које није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 

породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; које има држављанство Репу-
блике Србије; које зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад; које има дозволу 
за рад, обуку и положен испит за директора, а ако 
изабрани директор нема положен испит за дирек-
тора, дужан је да га положи у складу са Законом о 
основама система образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Кандидати достављају: попуњен и 
одштампан пријавни формулар са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, заједно са потребном докумен-
тацијом којом се доказује испуњеност услова и то: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем високом образовању; оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, односно 
дозволе за рад за наставника, васпитача и стручног 
сарадника; потврду о раду у области образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег обра-
зовања; уверење о неосуђиваности за кривична 
дела из члана 139 став 1 тачке 3 Законом о осно-
вама система образовања и васпитања - не старије 
од 6 месеци и то: уверење из надлежне службе 
Министарства унутрашњих послова да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
на дела наведена у условима за избор директора; 
уверење основног суда да против кандидата није 
покренут кривични поступак доношењем наредбе 
о спровођењу истраге, потврђивањем оптужни-
це којој није претходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре подношења 
оптужног предлога - за наведена кривична дела; 
уверење привредног суда да није правоснажно 
осуђен за привредни преступ у вршењу раније дуж-
ности - не старије од 30 дана; уверење о држављан-
ству Републике Србије - не старије од 6 месеци; 
доказ о знању српског језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад у школи (уколико одго-
варајуће образовање није стечено на том језику); 
дозволу за рад, обуку и положен испит за директо-
ра, а ако изабрани директор нема положен испит за 
директора, дужан је да га положи у складу са Зако-
ном о основама система образовања и васпитања; 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима - не старије од 6 
месеци, доставља изабрани кандидат пре ступања 
на дужност; извод из матичне књиге рођених; био-
графију са кратким прегледом радног искуства, а 
кандидат може да достави и предлог програма 
рада директора школе, као и друге прилоге којима 
доказује своје успехе у наставно-педагошком раду, 
организационе и менаџерске способности. Уколи-
ко се на конкурс пријављује лице које је претход-
но обављало дужност директора установе, дужно 
је да достави доказ о резултату стручно-педагош-
ког надзора установе и оцену спољашњег вредно-
вања или изјаву о разлозима недостављања доказа 
о резултату стручно-педагошког надзора и оцену 
спољашњег вредновања. Уз претходно наведену 
документацију кандидати достављају и: доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора у раду кан-
дидата (извештај просветног саветника), уколико 
га кандидат поседује. Рок за подношење пријава 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Прија-
ве на конкурс се подносе у затвореним ковертама, 
са назнаком „Конкурс за директора“, препоруче-
ном поштом на адресу: Основна школа „Драгиша 
Луковић Шпанац“, 9. маја 110б, 34000 Крагујевац 
или се непосредно предају секретару школе. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, сваког радног дана од 9.00 до 
13.00 часова и/или путем телефона: 034/203-842. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Школа нема обавезу враћања доку-
ментације пријављеном кандидату.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ“
34000 Крагујевац, Кајмакчаланска 59

тел. 034/302-136

Педагошки асистент
на одређено време за школску 

2019/2020. годину

УСЛОВИ: стечено средње образовање, савладан 
програм обуке за оспособљавање педагошких асис-
тента; да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије, да 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просве-
те, а потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом доставља школи и то: 
доказ о одговарајућем образовању (оверен препис 
или оверена фотокопија дипломе о стеченом обра-
зовању), уколико кандидат није стекао одговарајуће 
образовање на српском језику, у обавези је да дос-
тави доказ да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске устано-
ве (оригинал или оверена фотокопија); доказ о 
завршеној обуци за педагошког асистента (оверен 
препис или оверена фотокопија ), извод из мати-
чне књиге рођених са холограмом (оригинал или 
оверена фотокопија); уверење о држављанству не 
старије од 6 месеци (оригинал или оверена фото-
копија); уверење или потврда о неосуђиваности за 
горе наведена кривична дела и да није утврђено 
дискриминаторно понашање које издаје надлежна 
полицијска управа (не старије од 6 месеци, ориги-
нал или оверена фотокопија); уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Пријава на конкурс 
треба да садржи и податке о кандидату (име и пре-
зиме, адреса пребивалишта или боравишта, кон-
такт телефон), радно место на које кандидат кон-
курише. Кандидати који буду изабрани у ужи избор 
биће упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши Национална 
служба за запошљавање. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене, непотпуне, као и прија-
ве са неовереном документацијом, неће се узимати у 
разматрање. Пријаву на конкурс са потребном доку-
ментацијом, са назнаком „За конкурс за радно место 
педагошки асистент“, доставити на горе наведену 
адресу. Телефон за контакт: 034/302-136, Јелена 
Митровић, секретар школе.

СРЕДЊА ШКОЛА У КНИЋУ 
34240 Кнић

тел. 034/510-149

Наставник економске групе 
предмета

на одређено време до повратка одсутног 
запосленог

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће 
услове: да имају има одговарајуће образовање: 
дипломирани економиста; дипломирани еконо-
миста смера финансијски, банкарски и берзански 
менаџмент; дипломирани економиста за рачуновод-
ство и ревизију; дипломирани економиста у области 
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међународног пословања; дипломирани економиста 
- менаџер у банкарству; мастер економиста, претход-
но завршене основне академске и мастер студије у 
области економије; да имају држављанство Републи-
ке Србије; да имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом; да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њих није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да знају српски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
приложе: попуњен пријавни формулар који се нала-
зи на сајту Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја; диплому о стеченом образовању; 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); 
извод из казнене евиденције МУП-а РС (издат после 
објављивања конкурса); уверење из надлежног суда 
да се против кандидата не води кривични поступак 
(издато после објављивања конкурса); извод из 
матичне књиге рођених. Сва документа прилажу се 
у оригиналу или овереном препису. Доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности прибавља 
кандидат који буде изабран, пре закључења о раду. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве са траженом доку-
ментацијом се подносе на адресу школе, са назна-
ком: „За конкурс - наставник српског језика и књи-
жевности“.

ОШ „МИЛОЈЕ СИМОВИЋ“
34231 Драгобраћа
тел. 034/582-106

Кувар-посластичар
на одређено време до 31.12.2019. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у 
погледу врсте тражене стручне спреме утврђене 
Правилником о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама („Сл. гласник - Просветни гласник” број 
5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 
8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 5/11, 
8/11, 9/13, 6/14, 5/15, 6/15 и 21/15); да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републике 
Србије.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просве-
те, а потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом доставља школи и то: 
доказ о одговарајућем образовању (оверен препис 
или оверена фотокопија дипломе о стеченом обра-
зовању), уколико кандидат није стекао одговарајуће 
образовање на српском језику, у обавези је да дос-
тави доказ да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе 
(оригинал или оверена фотокопија / оверен препис 
или оверена фотокопија), извод из матичне књи-
ге рођених са холограмом (оригинал или оверена 

фотокопија); уверење о држављанству не старије од 
6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); уве-
рење или потврда о неосуђиваности за горе наве-
дена кривична дела и да није утврђено дискримина-
торно понашање, које издаје надлежна полицијска 
управа (не старије од 6 месеци, оригинал или ове-
рена фотокопија); уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и учени-
цима подноси изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Пријава на конкурс треба да садр-
жи и податке о кандидату (име и презиме, адреса 
пребивалишта или боравишта, контакт телефон), 
радно место на које кандидат конкурише. Кандида-
ти који буду изабрани у ужи избор биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши Национална служба за запо-
шљавање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве са нео-
вереном документацијом неће се узимати у разма-
трање. Пријаву на конкурс са потребном докумен-
тацијом са назнаком „За конкурс за радно место 
кувар-посластичар“, доставити на горенаведену 
адресу. Телефон за контакт: 034/582-106, а контакт 
особа је Драган Куљанин, секретар школе.

Секретар школе
на одређено време до 31.12.2019. године

УСЛОВИ: дипломирани правник, минимум VII степен 
стручне спреме, да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије. 

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просве-
те, а потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом доставља школи и то: 
доказ о одговарајућем образовању (оверен препис 
или оверена фотокопија дипломе о стеченом обра-
зовању), уколико кандидат није стекао одговарајуће 
образовање на српском језику, у обавези је да дос-
тави доказ да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе 
(оригинал или оверена фотокопија / оверен препис 
или оверена фотокопија), извод из матичне књи-
ге рођених са холограмом (оригинал или оверена 
фотокопија); уверење о држављанству не старије од 
6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); уве-
рење или потврда о неосуђиваности за горе наве-
дена кривична дела и да није утврђено дискрими-
наторно понашање које издаје надлежна полицијска 
управа (не старије од 6 месеци оргинал или овере-
на фотокопија); уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и учени-
цима подноси изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Пријава на конкурс треба да садр-
жи и податке о кандидату (име и презиме, адреса 
пребивалишта или боравишта, контакт телефон), 
радно место на које кандидат конкурише. Кандида-
ти који буду изабрани у ужи избор биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши Национална служба за запо-
шљавање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве са нео-
вереном документацијом неће се узимати у разма-
трање. Пријаву на конкурс са потребном докумен-
тацијом са назнаком “За конкурс за радно место 
секретар школе” доставити на горе наведену адресу. 
Телефон за контакт: 034/582-106, а контакт особа је 
Драган Куљанин, секретар школе.

Чистачица
на одређено време до 31.12.2019. године

2 извршиоца

УСЛОВИ: стечено основно образовање; да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 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.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просве-
те, а потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом доставља школи и то: 
доказ о одговарајућем образовању (оверен препис 
или оверена фотокопија дипломе о стеченом обра-
зовању), уколико кандидат није стекао одговарајуће 
образовање на српском језику, у обавези је да дос-
тави доказ да је положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће школске установе (оригинал 
или оверена фотокопија / оверен препис или ове-
рена фотокопија), извод из матичне књиге рођених 
са холограмом (оригинал или оверена фотокопија); 
уверење о држављанству не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверена фотокопија); уверење или 
потврда о неосуђиваности за горе наведена кривич-
на дела и да није утврђено дискриминаторно пона-
шање које издаје надлежна полицијска управа (не 
старије од 6 месеци оргинал или оверена фотоко-
пија). Пријава на конкурс треба да садржи и податке 
о кандидату (име и презиме, адреса пребивалишта 
или боравишта, контакт телефон), радно место на 
које кандидат конкурише. Кандидати који буду иза-
брани у ужи избор биће упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши Национална служба за запошљавање. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови”. Неблаговремене, 
непотпуне, као и пријаве са неовереном докумен-
тацијом неће се узимати у разматрање. Пријаву на 
конкурс са потребном документацијом, са назнаком 
„За конкурс за радно место чистачице“, доставити на 
горе наведену адресу. Телефон за контакт: 034/582-
106, а контакт особа је Драган Куљанин, секретар 
школе.

Наставник немачког језика
на одређено време до 31.12.2019. 
године, са 88,88% радног времена

УСЛОВИ: стечено високо образовање, минимум VII/1 
степен, звање професора, односно дипломираног 
филолога за немачки језик и књижевност; да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије, да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просве-
те, а потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом доставља школи и то: 
доказ о одговарајућем образовању (оверен препис 
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или оверена фотокопија дипломе о стеченом обра-
зовању), уколико кандидат није стекао одговарајуће 
образовање на српском језику, у обавези је да дос-
тави доказ да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе 
(оригинал или оверена фотокопија / оверен препис 
или оверена фотокопија), извод из матичне књи-
ге рођених са холограмом (оригинал или оверена 
фотокопија); уверење о држављанству не старије од 
6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); уве-
рење или потврда о неосуђиваности за горе наве-
дена кривична дела и да није утврђено дискрими-
наторно понашање које издаје надлежна полицијска 
управа (не старије од 6 месеци оргинал или оверена 
фотокопија); уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима 
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Пријава на конкурс треба да садржи и подат-
ке о кандидату (име и презиме, адреса пребивалишта 
или боравишта, контакт телефон), радно место на 
које кандидат конкурише. Кандидати који буду иза-
брани у ужи избор биће упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши Национална служба за запошљавање. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови”. Неблаговремене, 
непотпуне, као и пријаве са неовереном докумен-
тацијом неће се узимати у разматрање. Пријаву на 
конкурс са потребном документацијом са назнаком 
„За конкурс за радно место наставника немачког 
језика“ доставити на горе наведену адресу. Телефон 
за контакт: 034/582-106, а контакт особа је Драган 
Куљанин, секретар школе.

Наставник информатике и 
рачунарства

на одређено време до 31.12.2019. године

УСЛОВИ: пријављени кандидат треба да испуња-
ва услове у погледу врсте тражене стручне спреме 
утврђене Правилником о врстри стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама („Сл. гласник - Просветни 
гласник” број 5/91,1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 
6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 
11/08, 5/11, 8/11, 9/13, 6/14, 5/15, 6/15 и 21/15); да 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просве-
те, а потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом доставља школи и то: 
доказ о одговарајућем образовању (оверен препис 
или оверена фотокопија дипломе о стеченом обра-
зовању), уколико кандидат није стекао одговарајуће 
образовање на српском језику, у обавези је да дос-
тави доказ да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе 
(оригинал или оверена фотокопија / оверен препис 
или оверена фотокопија), извод из матичне књи-
ге рођених са холограмом (оригинал или оверена 
фотокопија); уверење о држављанству не старије од 
6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); уве-
рење или потврда о неосуђиваности за горе наведена 
кривична дела и да није утврђено дискриминаторно 
понашање које издаје надлежна полицијска управа 
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фото-
копија); уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима под-

носи изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Пријава на конкурс треба да садржи и податке 
о кандидату (име и презиме, адреса пребивалишта 
или боравишта, контакт телефон), радно место на 
које кандидат конкурише. Кандидати који буду иза-
брани у ужи избор биће упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши Национална служба за запошљавање. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови”. Неблаговремене, 
непотпуне, као и пријаве са неовереном докумен-
тацијом неће се узимати у разматрање. Пријаву на 
конкурс са потребном документацијом са назнаком 
“За конкурс за радно место наставника информати-
ке и рачунарства језика” доставити на горе наведену 
адресу. Телефон за контакт: 034/582-106, а контакт 
особа је Драган Куљанин, секретар школе.

Наставник разредне наставе
на одређено време до 31.12.2019. године

2 извршиоца

УСЛОВИ: пријављени кандидат треба да испуња-
ва услове у погледу врсте тражене стручне спреме 
утврђене Правилником о врстри стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама („Сл. гласник - Просветни 
гласник” број 11/2012, и 15/2013); да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републике 
Србије, да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просве-
те, а потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом доставља школи и то: 
доказ о одговарајућем образовању (оверен препис 
или оверена фотокопија дипломе о стеченом обра-
зовању), уколико кандидат није стекао одговарајуће 
образовање на српском језику, у обавези је да дос-
тави доказ да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе 
(оригинал или оверена фотокопија / оверен препис 
или оверена фотокопија), извод из матичне књи-
ге рођених са холограмом (оригинал или оверена 
фотокопија); уверење о држављанству, не старије 
од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); 
уверење или потврда о неосуђиваности за горе 
наведена кривична дела и да није утврђено дискри-
минаторно понашање које издаје надлежна поли-
цијска управа (не старије од 6 месеци оргинал или 
оверена фотокопија); уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима подноси изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Пријава на конкурс треба да 
садржи и податке о кандидату (име и презиме, адре-
са пребивалишта или боравишта, контакт телефон), 
радно место на које кандидат конкурише. Кандида-
ти који буду изабрани у ужи избор биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши Национална служба за запо-
шљавање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве са нео-
вереном документацијом неће се узимати у разма-
трање. Пријаву на конкурс са потребном докумен-
тацијом са назнаком “За конкурс за радно место 
наставника разредне наставе” доставити на горе 
наведену адресу. Телефон за контакт: 034/582-106, 
а контакт особа је Драган Куљанин, секретар школе.

Шеф рачуноводства
на одређено време до 31.12.2019. године

УСЛОВИ: стечено високо образовање из области 
економије, минимум VI степен; да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 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.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом доставља 
школи и то: доказ о одговарајућем образовању 
(оверен препис или оверена фотокопија дипломе 
о стеченом образовању), уколико кандидат није 
стекао одговарајуће образовање на српском јези-
ку, у обавези је да достави доказ да је положио 
испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе (оригинал или оверена 
фотокопија / оверен препис или оверена фотоко-
пија), извод из матичне књиге рођених са хологра-
мом (оригинал или оверена фотокопија); уверење 
о држављанству не старије од 6 месеци (оригинал 
или оверена фотокопија); уверење или потврда о 
неосуђиваности за горе наведена кривична дела и 
да није утврђено дискриминаторно понашање које 
издаје надлежна полицијска управа (не старије 
од 6 месеци оргинал или оверена фотокопија). 
Пријава на конкурс треба да садржи и податке о 
кандидату (име и презиме, адреса пребивалишта 
или боравишта, контакт телефон), радно место на 
које кандидат конкурише. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови”. Неблаговремене, непотпуне, као 
и пријаве са неовереном документацијом неће 
се узимати у разматрање. Пријаву на конкурс са 
потребном документацијом са назнаком “За кон-
курс за радно место шефа рачуноводства” доста-
вити на горе наведену адресу.Телефон за контакт: 
034/582-106, а контакт особа је Драган Куљанин, 
секретар школе.

СРЕДЊА ШКОЛА У КНИЋУ 
34240 Кнић

тел. 034/510-149

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка одсутног 

запосленог

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће 
услове: да имају одговарајуће образовање: про-
фесор, односно дипломирани филолог за енглески 
језик и књижевност; мастер филолог (студијски 
програм Англистика; студијски програм или главни 
предмет, односно профил Енглески језик и књи-
жевност); мастер професор језика и књижевности 
(студијски програм или главни предмет, однос-
но профил Енглески језик и књижевност); мастер 
професор предметне наставе (претходно заврше-
не студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет); да имају 
држављанство Републике Србије; да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом; да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 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, 

Наука и образовање
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против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да знају српски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба 
да приложе: попуњен пријавни формулар који се 
налази на сајту Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; диплому о стеченом образо-
вању; уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци); извод из казнене евиденције МУП-а РС 
(издат после објављивања конкурса); уверење из 
надлежног суда да се против кандидата не води 
кривични поступак (издато после објављивања 
конкурса); извод из матичне књиге рођених. Сва 
документа прилажу се у оригиналу или овереном 
препису. Доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности прибавља кандидат који буде 
изабран, пре закључења о раду. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве са траженом 
документацијом се подносе на адресу школе, са 
назнаком „За конкурс - наставник српског језика 
и књижевности“.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Стоматолошка сестра -техничар
на одређено време шест месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња 
медицинска школа стоматолошког смера; положен 
стручни испит и лиценца. Кандидат је дужан да уз 
пријаву на оглас достави следећа документа: овере-
ну фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, кратку биографију. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разма-
трати. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Сарадник у настави за ужу научну 
област Анатомија

на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном 
просечном оценом најмање 8, уписане докторске 
академске студије. Услови утврђени одговарајућим 
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.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: биогра-
фију, потврду о уписаним докторским студијама 
у текућој школској години, фотокопију оверених 
диплома, списак стручних и научних публикација 
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 обаве-
зи да доставе и у електронској форми (на компакт 
диску - CD). Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања.

СРЕДЊА ШКОЛА У КНИЋУ 
34240 Кнић

тел. 034/510-149

Наставник српског језика и 
књижевности

на одређено време до повратка одсутног 
запосленог

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образо-
вање: професор, односно дипломирани филолог 
за српскохрватски језик и југословенску књижев-
ност; професор, односно дипломирани филолог за 
југословенску књижевност и српскохрватски језик; 
професор, односно дипломирани филолог за југо-
словенску књижевност и општу књижевност; про-
фесор српског језика и српске књижевности; про-
фесор српскохрватског језика са јужнословенским 
језицима; професор југословенске књижевности и 
српског језика; професор југословенске књижев-
ности са страним језиком; професор српског јези-
ка и књижевности; професор српске књижевности 
и језика; професор српске књижевности и језика 
са општом књижевношћу; професор југословен-
ских књижевности; дипломирани филолог за књи-
жевност и српски језик; дипломирани филолог за 
српски језик и књижевност; дипломирани фило-
лог српског језика са јужнословенским језицима; 
мастер професор језика и књижевности (студијски 
програми: Српски језик; Српски језик и књижев-
ност; Српска књижевност; Српска књижевност и 
језик; Српска књижевност и језик са општом књи-
жевношћу; Српска филологија: српски језик и линг-
вистика; Филологија, модули: Српски језик, Српски 
језик и компаративна књижевност и Компаративна 
књижевност са теоријом књижевности); мастер 
филолог (студијски програми: Српски језик; Српски 
језик и књижевност; Српска књижевност; Српска 
књижевност и језик; Српска књижевност и језик са 
општом књижевношћу; Српска филологија: српски 
језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски 
језик и Српски језик и компаративна књижевност); 
мастер професор књижевности и језика (србиста); 
мастер професор књижевности и језика - компара-
тиста; да има држављанство Републике Србије; да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да зна срп-
ски језик. Уз пријаву на конкурс кандидати треба 
да приложе: попуњен пријавни формулар који се 
налази на сајту Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; диплому о стеченом обра-
зовању; уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци); извод из казнене евиденције МУП-а РС 
(издат после објављивања конкурса); уверење из 
надлежног суда да се против кандидата не води 
кривични поступак (издато после објављивања 
конкурса); извод из матичне књиге рођених. Сва 
документа прилажу се у оригиналу или овереном 
препису. Доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности прибавља кандидат који буде 
изабран, пре закључења о раду. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве са траженом 
документацијом се подносе на адресу школе, са 
назнаком: „За конкурс - наставник српског језика и 
књижевности“. 

КРАЉЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

Вранеши 
тел. 036/5466-263

Наставник физике
са 20% радног времена, на одређено 
време до повратка одсутне запослене 

преко 60 дана, замена директора у 
првом мандату

Наставник информатике и 
рачунарства

са 30% радног времена, на одређено 
време до повратка одсутне запослене 

преко 60 дана, замена директора у 
првом мандату

Наставник технике и технологије, 
техничког и информатичког 

образовања
са 50% радног времена, на одређено 
време до повратка одсутне запослене 

преко 60 дана, замена директора у 
првом мандату

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 и чл. 140 
став 1 тачка 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17) и 
има одговарајуће образовање, у складу са Правил-
ником о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник” бр. 11/12 и 15/13). Уз пријаву на 
конкурс доставити: уверење о држављанству не ста-
рије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених, 
оригинал или оверен препис/ фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, доказ о неосуђиваности пра-
воснажном пресудом за кривично дело насиља у 
породици, одузимања малолетног лица, запуштања 
и и злостављања малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примања или давања мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за лице није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторско понашање, доказ о испуњености 
услова из члана 139 став 1 тачка 5 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања - за извођење 
наставе на српском језику. Копије морају бити овере-
не, овера не сме бити старија од 6 месеци. Лекарско 
уверење се доставља по коначности одлуке о озбо-
ру кандидата, а пре потписивања уговора о раду. 
Рок за пријављивање је 8 дана. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве 
са потребним документима слати на адресу: Основ-
на школа „Бранко Радичевић“, Вранеши. Сва оба-
вештења на телефон: 036/5466-263.

УМЕТНИЧКА ШКОЛА
36000 Краљево, Цара Лазара 38

тел. 036/326-700

Наставник на предмету Обликовање, 
на образовном профилу Техничар 

дизајна ентеријера и индустријских 
производа

са 53% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада 
ради неге детета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат тре-
ба да испуњава услове из чл. 139 и 140 Закона и чл. 
13 тачка 26 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставни-
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ка у стручним и уметничким школама у подручју рада 
Култура, уметност и јавно информисање („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 16/15...9/19; даље: Пра-
вилник), односно да има одговарајуће високо обра-
зовање стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области; основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; да није осуђиван у смислу члана 
139 став 1 тачка 3 Закона; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик, као језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима. Кандидат попуњава пријавни формулар 
са сајта Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и уз њега доставља: оверену копију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању или уверење о 
стеченом високом образовању, уколико диплома није 
издата; уверење да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за 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, као и да није 
утврђено дискриминаторно понашање, у складу са 
законом; уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија); доказ да кандидат 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; биографију, са контакт телефоном и адресом 
електронске поште. Доказ о здравственој способ-
ности из тачке 5 доставља се пре закључења уговора 
о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Пријавни формулар, са пратећом докумен-
тацијом, доставити лично или на адресу: Уметничка 
школа у Краљеву, Цара Лазара 38, 36000 Краљево, са 
назнаком „Пријава на конкурс”. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе и на 
телефон 036/326-700.

КРУШЕВАЦ

ОШ “СВЕТИ САВА”
37265 Бачина, Маршала Тита бб

тел. 037/794-416

Наставник физичког васпитања
за 75% радног времена, на одређено 
време до истека мандата запосленом 

који је изабран на функцију директора 
школе

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат 
поред општих услова предвиђених Законом о раду 
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14 и 13/17 - одлука УС), треба да испуњава и 
посебне услове предвиђене члановима: 139 ст. 1 
тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 140 став 1 тачка 1 подтачка 
(1) и (2) и тачка 2 истог члана, чл. 142 ст. 1 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019). Степен 
и врста образовања за ове предмете морају бити у 
складу Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/13, 2/16, 10/16 ,3/17 и 13/2018, 11/2019). Кан-
дидат поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду („Службени  гласник РС” бр. 75/2014), 

треба да испуњава и посебне услове предвиђене 
чл. 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019 ) и то: да има одговарајуће висо-
ко образовање у складу са чл. 140 став 1 тачка 1) 
подтачке (1) и (2) и тачке 2) чл. 142 ст. 1 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/19). Степен 
и врста образовања морају бити у складу са чл. 2 
ст. 1 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гл. РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/13, 2/16, 10/16, 3/17 и 13/2018); да има обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова. Наставник који је у 
току студија положио испит из педагогије и психо-
логије или положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 
142 ст. 1 овог Закона; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма (лекарско уверење се подноси пре закључења 
уговора о раду са изабраним кандидатом); да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за 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 кандидата 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање - доказује се изводом из казнене 
евиденције, који прибавља кандидат у Министар-
ству унутрашњих послова надлежне полицијске 
управе; да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад (српски језик). Доказ да кандидат 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад - српски језик, у обавези су да доставе само они 
кандидати који образовање нису стекли на српском 
језику, а доказује се потврдом одговарајуће висо-
кошколске установе да је кандидат положио испит 
из српског језика; да има држављанство Републи-
ке Србије (доказује се уверењем о држављанству, 
у оригиналу или овереној копији, не старије од 6 
месеци). Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом доставља школи. Уз пријаву кандидат 
доставља: оверен препис (копију) дипломе о завр-
шеном образовању са исправом којом се доказује 
да је кандидат стекао образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина, односно 
доказ о положеним испитима из педагогије и пси-
хологије или доказ да је кандидат положио стручни 
испит - испит за лиценцу; извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена копија); уверење 
о држављанству (оригинал или оверена копија, не 
старије од 6 месеци); извод из казнене евиденције, 
прибавља кандидат у Министарству унутрашњих 
послова надлежне полицијске управе. Доказ да 
кандидат зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад - српски језик, у обавези су да 
доставе само они кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику, а доказује се потврдом 
одговарајуће високошколске установе да је кан-
дидат положио испит из српског језика. Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима доставља само изабрани 
кандидат по окончању конкурса, а пре закључења 
уговора о раду. Доставити и кратку биографију са 
наводима о претходном образовању, ранијем раду 
и кретању у послу. Пријаве се достављају у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа у публика-
цији „Послови”, на адресу школе: ОШ „Свети Сава“ 
Бачина, Маршала Тита бб, 37265 Бачина или лич-

но, радним даном од 08.00 до 14.00 часова. Небла-
говремене и непотпуне пријаве, као и пријаве са 
неовереном документацијом, неће се разматрати. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и путем телефона: 037/794-416.

ОШ “ДРАГОМИР МАРКОВИЋ”
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 3

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2020. године 

УСЛОВИ: у складу са Правилником о програму обуке 
за педагошког асистента („Службени гласник РС - 
Просветни гласник” број 11/10), IV степен стручне 
спреме, завршена обавезна обука за педагошког 
асистента (сертификат издат од Министарства науке 
и технолошког развоја); да лице поседује психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; 
и зна српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар и кратку 
биографију, приложити: оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању; серти-
фикат о завршеној уводној обуци за педагошког 
асистента издат од стране Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (оригинал или овере-
на копија); уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена фотокопија); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија); доказ о неосуђиваности - уверење (не 
старије од шест месеци); доказ о знању српског јези-
ка и језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад у школи (доказ доставља кандидат само уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на том 
језику); доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма (лекарско уверење доставља изабрани кандидат, 
пре закључења уговора о раду). Кандидати који су 
изабрани у ужи избор биће упућени на претходну 
психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих посту-
пака. Напомена: У складу са чл. 154 и 155 Закона, 
кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, 
наке и технолошког развоја, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним и потписаним пријав-
ним формуларом достављају установи. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве, као и фотокопије докуме-
ната које нису оверене од стране надлежног органа, 
неће бити узете у разматрање. Пријаве на конкурс 
доставити лично сваког радног дана (понедељак-пе-
так), од 08.00 до 14.00 часова или поштом на адресу 
школе.

Наука и образовање

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом



Бесплатна публикација о запошљавању 4702.10.2019. |  Број 849 |   

Наука и образовање

СРЕДЊА ПОСЛОВНО
МЕНАЏЕРСКА ШКОЛА 

3700 Крушевац, Мајке Југовић 4
тел. 062/871-1120, 063/725-5511

e-mail: efcskola@gmail.com

Наставник економске групе 
предмета

за 10% радног времена 

Наставник српског језика и 
књижевности

за 10% радног времена 

Наставник енглеског језика
за 10% радног времена 

Наставник руског језика
за 10% радног времена 

Наставник француског језика
за 10% радног времена 

Наставник италијанског језика
за 10% радног времена 

Наставник немачког језика
за 10% радног времена 

Наставник географије - историје
за 10% радног времена 

Наставник социологије
за 10% радног времена 

Наставник биологије - екологије
за 10% радног времена 

Наставник математике - 
информатике

за 10% радног времена 

Наставник хемије - физике
за 10% радног времена 

Наставник правне групе предмета
за 10% радног времена 

Наставник физичког васпитања
за 10% радног времена 

УСЛОВИ: Општи услови: услови предвиђени чла-
ном 24 став 1, чланом 26 став 1, чланом 39 и чланом 
41 Закона о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 
54/09 и 32/13). Посебни услови: одговарајуће обра-
зовање на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), по пропису које 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године, високо образовање на високим студија-
ма у трајању од најмање 4 године, по пропису који је 
уређивало високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, одговарајуће високо образовање на студијама 
првог степена (основне академске студије, односно 
струковне студије), на студијама у трајању од 3 годи-
не или више образовање према Правилнику о врсти 
стручне спреме наставника, помоћника наставника и 
стручних сарадника у стручним школама („Сл. глас-
ник РС“ бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 3/99, 6/2001, 
3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 
4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011, 9/2013), обра-
зовање из педагошких, психолошких и методолошких 
дисциплина стечено на високој установи у току сту-
дија или након дипломирања, од најмање 30 бодова 
и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова, положен стручни испит 
за наставника (лиценца), држављанство Републике 
Србије, познавање језика на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад (да је кандидат слушао наставу 
на основним и специјалистичким, односно мастер 
студијама на језику на ком се одвија настава); да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 

са децом и ученицима, да испуњава остале одредбе 
дате чланом 8, чланом 120 и чланом 121 Закона о сис-
тему образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 
72/09, 52/11, 55/13). Поред општих и посебних усло-
ва, кандидат мора да испуњава и следеће услове: да 
има искуство у образовној установи на предметима за 
које конкурише за пријем у радни однос у трајању од 
најмање непрекидно 2 школске године након стече-
ног одговарајућег образовања, да се бавио разред-
ним старешинством, да је у радном односу у другој 
установи на најмање 70% од пуног радног времена 
на предметима за које конкурише, да има познавање 
рада на рачунару најмање Windows 2013, најмање 3 
стручна саветовања на теме прилагођена образов-
но-васпитној делатности, да је елоквентна, амби-
циозна, тимски настројена, политички непристрас-
на особа. Уз пријаву на конкурс доставити: сажету 
биографију са фотографоијом, оверену фотокопију 
дипломе о стручној спреми (А4 формат), уверење о 
држављанству не старије од 6 месеци (у другој фази 
избора кандидата), сагласност образовне установе 
у којој је кандидат запослен за обављање послова 
у другој образовној установи, лекарско уверење о 
здравственој способности (друга фаза), доказ о нео-
суђиваности из полицијске управе, доказ о парен-
талној способности од стране службе за социјалну 
заштиту (друга фаза). Пријаве слати или достави-
ти на адресу школе, са назнаком „Конкурс за радни 
однос” или на електронску адресу: info@efcskola.edu.
rs, efcskola@gmail.com. Рок за пријаву је 18.10.2019. 
године. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
разматрати. Све додатне информације и обавештења 
се могу добити у просторијама школе или на један од 
телефона, радним данима од 12.00 до 14.00 сати.

ОШ “БРАНА ПАВЛОВИЋ” 
37254 Коњух

Наставник математике
за 89% радног времена, за рад у 

матичној школи на одређено време, 
ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана 

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1. кандидат треба да има одговарајуће обра-
зовање: да има степен и врсту образовања сходно 
чл. 3 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС“ бр.2/2017); 2. да је државља-
нин Републике Србије; а доставити и извод из МК 
рођених, 3. да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, 4. да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најамање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање или злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, 5. да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад, 6. 
потврду о неосуђиваности кандидата доставља кан-
дидат. Проверу психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима врши Национална служба за 
запошљавање. Уз пријаву доставити оригинале или 
оверене копије докумената издатих од надлежних 
органа (не старијих од 6 месеци). Лекарско уверење 
се доставља по коначности одлуке о избору канди-
дата. Пријаве са потребном документацијом подносе 
се на наведену адресу.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
37000 Крушевац, Бранка Радичевића 12

тел. 037/438-347

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2019/2020. године, односно до 
31.8.2020. године

УСЛОВИ: за обављање послова педагошког асис-
тента потребно је најмање средње образовање, да 
кандидат има завршен програм обуке за педагошког 
асистента (уводни модул), да познаје ромски језик 
и да има препоруку локалне самоуправе; психичка 
и физичка здравствена способност за обављање 
послова за рад са децом и ученицима (извештај о 
селекцији кандидата националне службе за запо-
шљавање); доказ да кандидати нису осуђени пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
примање или давање мита, кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја, човечно-
сти и других добара заштићених међународним пра-
вом без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њих није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање - доказ прибавља школа. Кан-
дидати уз пријаву треба да доставе: доказ о стручној 
спреми, оригинал или оверена копија, уверење о 
држављанству, оригинал или оверена копија не ста-
рија од 6 месеци, лекарско уверење подноси се пре 
закључења уговора о раду, фотокопију личне кар-
те, краћу биографију. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

ЛЕСКОВАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЂУКА ДИНИЋ“

16205 Бојник, Бојана Тасића 5
тел. 016/821-281

Педагошки асистент
на одређено време за школску 

2019/2020.

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће 
услове: да имају средње стручно образовање, 
односно да поседују IV степен стручне спреме; 
да имају завршену обуку за рад педагошког асис-
тента; да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да имају држављанство Републике 
Србије. Кандидати уз пријаву треба да доставе сле-
дећа документа: доказ о стеченој стручној спреми 
(оверена копија сведочанства о завршеној средњој 
школи, сертификат издат од стране Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја о завршеној 
уводној обуци за педагошког асистента), уверење 
о држављанству РС, извод из матичне књиге рође-
них. Доказ да кандидат није осуђиван за кривична 
дела и да му није утврђено дискриминаторно пона-
шање у смислу члана 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања, лекар-
ско уверење изабрани кандидат доставља пре 
закључивања уговора о раду. Докази о испуња-
вању услова конкурса се подносе у оригиналу или 
овереним фотокопијама. Фотокопије које нису ове-
рене од стране надлежног органа неће се узети у 

Национална служба
за запошљавање
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разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Пријаве слати на адресу: ПУ „Ђука Динић” Бојник, 
Бојана Тасића 5, 16205 Бојник. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

16221 Велика Грабовница
тел. 016/3481-602

Наставник математике
на одређено време до повратка 

запосленог са функције, а најкасније до 
28.03.2022. године

УСЛОВИ: на основу чл. 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 88/17), кандидат треба да има образовање сте-
чено на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета, образовање на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 
став 1 тачка 3. ЗОСОВ-а; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: попуњен 
пријавни формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; оригинал или оверену фотокопију дипло-
ме којом се потврђује стручна спрема; оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених; оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству; уверење о неосуђиваности; крат-
ку биографију. Доказ о здравственој способности 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
подноси изабрани кандидат пре закључења угово-
ра о раду. Сви докази прилажу се у оригиналу или 
фотокопији која је оверена код јавног бележника. 
Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне 
и уз које су приложени сви потребни докази и који 
испуњавају услове за оглашено радно место, упућују 
се на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака, о чему ће учесници конкурса бити оба-
вештени на контакт адресе које су навели у својим 
пријавама. Разговор са кандидатима ће се обавити 
у просторијама ОШ “Вук Караџић” у Великој Гра-
бовници, с тим што ће кандидати о датуму и вре-
мену бити обавештени на бројеве контакт телефона 
које су навели у својим пријавама. Неблаговремене, 
недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве 
и пријаве уз које нису приложени сви тражени дока-
зи, у оригиналу или фотокопији овереној код јавног 
бележника биће одбачене. Овај оглас објављује се у 
периодичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање. Рок за подношење пријаве је 8 дана 
од дана објављивања огласа. Пријаве са доказим о 
испуњености услова слати на адресу школе.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
“РАДЕ МЕТАЛАЦ” 

16000 Лесковац, Димитрија Туцовића бб
тел. 016/234-612

Професор српског језика и 
књижевности

са 16,67% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана
Професор енглеског језика

са 11,11% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

Професор математике
са 61,11% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

Професор математике
са 38,89% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

Професор машинске групе предмета
са 67% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

Професор програмирања
са 33% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

Професор програмирања
са 10% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: за наведено радно место кандидат треба 
да испуњава следеће услове из члана 140 став 1, 
члана 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Службени гласник РС” број 88/17), Пра-
вилника о врсти стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама (“Службени гласник РС - Просветни глас-
ник” бр. 2/17), Правнилника о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама у подручју рада машинство 
и обрада метала (“Службени гласник РС - Просветни 
гласник” бр. 4/18) и Правилника о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју рада 
електротехника (“Службени гласник РС - Просветни 
гласник” бр. 4/18, 13/18); да има дговарајуће висо-
ко образовање; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
и родоскрвнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује васпитно-об-
разовни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства 
и заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи потребну документацију: оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми као 
доказ да има одговарајуће образовање или уверење 
о стеченом образовању (ако диплома није уручена) 
не старије од 6 месеци (кандидати који су високо 
образовање стекли након 10. септембра 2005. годи-
не подносе оверену фотокопију дипломе основних и 
мастер студија); оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених (не старије од 6 
месеци у односу на дан истека конкурса); оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству 
као доказ да имају држављанство Републике Србије 
(не старије од 6 месеци у односу на дан истека кон-
курса); уверење из казнене евиденције МУП-а да 
нема осуде (не старије од 6 месеци у односу на дан 
истека конкурса); доказ о знању српског језика, осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли 
на том језику или су положили испит из српског 
језика по програму одговарајуће школске установе; 
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима подно-

си се пре закључења уговора о раду са изабраним 
кандидатом. Напомена: конкурс спроводи конкурсна 
комисија коју именује директор у складу са Законом. 
Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос из члана 139 Закона у року 
од 8 дана од дана истека рока за пријем пријава. 
Кандидати који буду испуњавали услове конкурса и 
изабрани у ужи избор упућују се на психолошку про-
цену психофизичких способности за рад са ученици-
ма коју врши надлежна служба за запошљавање, у 
року од 8 дана од дана истека рока за подношење 
пријава. Конкурсна комисија сачињава листу кан-
дидата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од 8 дана од дана пријема резултата 
психолошке процене способности за рад са децом 
и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса, на 
адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити од секретара школе, путем 
телефона: 016/234-612.

НИШ

ОШ “ЉУПЧЕ НИКОЛИЋ”
18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића 10

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, који је 
именован за директора школе

УСЛОВИ: одговарајуће образовање на студијама 
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 педагош-
ких наука са претходно завршеним студијама првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета или 
на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, са прет-
ходно завршеним студијама првог степена из науч-
не, однодно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета, образовни профил: 
професор разредне наставе; професор педагогије са 
претходно завршеном педагошком академијом или 
учитељском школом; професор разредне наставе и 
енглеског језика за основну школу; мастер учитељ; 
дипломирани учитељ-мастер; професор разредне 
наставе и ликовне културе за основну школу. Оба-
везно образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи, у складу 
са европским системом преноса бодова. Сматра се 
да наставник који је у току студија положио испите 
из педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу има образовање из 
ове тачке; психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом и ученицима; неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 

Наука и образовање
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држављанство Републике Србије; познавање језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Доказ 
о испуњености услова из става 3. тачка 1), 2), 4) и 5) 
текста конкурса подносе се уз пријаву на конкурс, а 
из става 3. тачка 3) текста конкурса пре закључења 
уговора о раду. Уз пријаву на конкурс доставити: 
попуњен пријавни формилар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја (формулар је доступан на адреси: 
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA- KONKURISANjE.doc); диплому или 
уверење о завршеном факултету (оригинал или ове-
рена фотокопија); потврду високошколске установе 
о положеним испитима из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина односно уверење о 
положеном стручном испиту/уверење о положеном 
испиту за лиценцу; податак из казнене евиденције 
надлежне полицијске управе (казнена евиденција се 
води код полицијских управа према месту рођења 
кандидата); извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверена фотокопија); уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од 6 месеци). Рок за пријаву на конкурс је 15 дана. 
Конкурсну документацију кандидати достављају на 
горенаведену адресу. 

ОШ “ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ”
18205 Нишка Бања, Ивана Горана Ковачића 14

Наставник историје
са 85% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, односно до повратка 
запосленог са функције директора 

школе

УСЛОВИ: кандидати треба: да поседују одговарајуће 
образовање у складу са чл. 140-143 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС”, број: 88/2017, 27/2018-други закон и 10/2019) и 
Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи (“Служ-
бени гласник РС - Просветни гласник”, број: 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018 и 11/2019) и то: професор историје; профе-
сор историје и географије; дипломирани историчар; 
мастер историчар; дипломирани историчар - мастер; 
мастер професор предметне наставе. Лица која су 
стекла академско звање мастер, односно дипломи-
рани - мастер треба да имају завршене основне ака-
демске студије историје; да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примања мита или давања мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела противполне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њих није, у складу са Законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да имају држављанство Репу-
блике Србије; да знају језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати су дужни да 
попуне пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају 
установи. Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: попуњен и одштампан пријавни форму-
лар на званичној страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању (не 
старије од 6 месеци); доказ да кандидат има обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова од којих најмање по шест бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова (оригинал или ове-

рена фотокопија потврде - уверење одговарајуће 
високошколске установе о броју остварених бодо-
ва, односно положеним испитима из психологије и 
педагогије или оверена копија уверења о положе-
ном стручном испиту, односно испиту за лиценцу), 
за оне који ово образовање поседују, они који не 
поседују, Закон сходно члану 142 став 2 дозвољава 
да је ово образовање наставник обавезан да стекне 
у року од једне, а највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу; доказ из казнене евиденције МУП-а (ориги-
нал или оверена фотокопија) да лице 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 родосквр-
нуће, за кривично дело примања мита или давања 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
противполне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са Законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од 6 месеци); доказ одговарајуће висо-
кошколске установе о познавању језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад, уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на српском језику 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци). 
Доказ да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, изабрани кан-
дидат ће доставити пре закључења уговора о раду. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор, избор се врши у складу са Законом о осно-
вама система образовања и васпитања. У поступку 
одлучивања о избору кандидата, кандитати изабра-
ни у ужи избор биће упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања. 
Пријаве доставити лично или слати на горенаведе-
ну адресу. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање.

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2019/2020. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да, поред општих услова 
предвиђених Законом о раду (“Службени гласник 
Републике Србије”, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017), 
испуњава и посебне услове предвиђене чланом 139 
став 1 тачке 1)-5) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Службени гласник Републике 
Србије”, број 88/2017, 27/18 - др. закон и 10/19 - у 
даљем тексту: Закон) и услове из Правилника о про-
граму обуке за педагошког асистента (“Службени 
гласник Републике Србије”, број 11/2010) и то: чет-
ворогодишње средње образовање; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 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 кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад; да има завршен уводни модул за педа-
гошког асистента; да зна ромски језик. Кандидати су 
дужни да попуне пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 

достављају установи. Потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи: попуњен и одштампан пријавни 
формулар на званичној страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја; оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образовању 
(не старије од 6 месеци); доказ из казнене евиден-
ције МУП-а (оригинал или оверена фотокопија) да 
лице није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примања мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела противполне 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 дискриминаторно 
понашање; уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); доказ 
одговарајуће високошколске установе о познавању 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад, 
уколико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику (оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија, не ста-
рије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију 
доказа о завршеном уводном модулу за педагошког 
асистента; оригинал или оверену фотокопију дока-
за о знању ромског језика. Доказ да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, изабрани кандидат ће доставити пре 
закључења уговора о раду. Конкурс спроводи кон-
курсна комисија коју именује директор, избор се 
врши у складу са Законом о основама система обра-
зовања и васпитања. У поступку одлучивања о избо-
ру кандидата, кандитати изабрани у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања. У поступку избора педа-
гошког асистента прибавља се мишљење надлежног 
органа јединице локалне самоуправе. Пријаве доста-
вити лично или слати на горенаведену адресу. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања огла-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање.

НОВИ ПАЗАР

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ
36300 Нови Пазар, Димитрија Туцовића бб

тел. 020/338-420

Наставник у звање редовног 
професора за ужу научну област 

Економска теорија и политика

Доцент за ужу научну област 
Примењена уметност

на одређено време од пет година
2 извршиоца

Наставник у звање ванредни 
професор за ужу научну област 
Криминалистичко-безбедносне 

науке
на одређено време од пет година

Асистент за ужу научну област 
Примењена информатика

на одређено време од пет година

Наставник у звање доцента за ужу 
научну област Психологија

на одређено време од пет година

Наставник у звање ванредни 
професор за ужу научну област 

Педагогија
на одређено време од пет година
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Наставник у звање доцента за ужу 
научну област Менаџмент и бизнис

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Услови конкурса за кандидате предвиђени 
су одредбама Закона о високом образовању, Стату-
том и Правилником о избору у звања на Универзите-
ту у Новом Пазару. Уз пријаву на конкурс кандидати 
подносе: биографију, оверене фотокопије диплома 
о завршеним основним, мастер/магистарским и док-
торским студијама, оверену фотокопију претходног 
избора у звање, списак објављених радова и радо-
ве, уџбеничку литературу и сл. Пријаве се подносе 
Правној служби на горенаведену адресу, у року од 
10 дана од дана објављивања конкурса. Образац 
захтева за пријаву на конкурс за избор у звање и 
засновање радног односа може се преузети на сајту 
www.uninp.edu.rs. Непотписане, неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Додатне 
информације на горенаведени број телефона.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“
36320 Тутин, Његошева 13

тел. 020/811-180

Професор енглеског језика
са 88,88% радног времена

Професор физике
са 35% радног времена

Професор биологије
са 30% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да 
испуњава и услове у складу са чл. 140, 142 и 144 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(даље: Закон) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи и то: да има одговарајуће образовање; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна босански језик. Уз пријаву 
на конкурс кандидат треба да приложи: краћу био-
графију са адресом и контакт телефоном; оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми; оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци); оригинал или оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених; доказ о неосуђиваности. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете. 
Потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом, достављају школи. Лекар-
ско уверење да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима кандидат 
подноси пре закључења уговора о раду. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Пријаве са потребном документацијом слати 
на адресу: Основна школа „Вук Караџић”, Тутин, 
Његошева 13, у року од 8 дана од објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријаве се могу предати и лично у 
секретаријату школе, од 8 до 14 часова, сваког рад-
ног дана. Контакт телефон: 020/811-180.

ОШ „РИФАТ БУРЏОВИЋ ТРШО“
36320 Тутин, Његошева 15

тел. 036/811-110

Наставник српско-босанског језика
на одређено време, ради замене одсутне 

запослене на породиљском боловању, 
за рад у издвојеном одељењу у Долову

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пропи-
саних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. глас-
ник РС“;” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - одлука УС 113/2017 и 95/18), тре-
ба да испуњава и посебне услове прописане чланом 
139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, односно да: 1) има одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања, које је стекао: а) на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије специјалистичке академ-
ске студије) и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета, студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука, б) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Кандидат треба и да: 2) има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву на конкурс треба да 
достави: попуњен пријавни формулар који се нала-
зи на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (www.mnp.
gov.rs); оригинал или оверену фотокопију дипломе 
о траженој врсти и степену стручне спреме; ори-
гинал уверење о неосуђиваности у складу са чла-
ном 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања, које према подацима 
из казнене евиденције издаје полицијска управа 
- уверење не сме бити старије од дана објављи-
вања конкурса; оригинал уверење о држављан-
ству Републике Србије; извод из матичне књиге 
рођених који није старији од 6 месеци. Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима доставља само изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Напо-
мена: све фотокопије које се подносе уз пријаву 
на конкурс морају бити оверене од стране јавног 
бележника - нотара. Рок за подношење пријаве 
са важећим, односно уредно овереним фотоко-
пијама потребних документа је 10 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс 
неће бити разматране. Пријаве на конкурс са доку-
ментацијом доставити лично или путем поште на 
горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. 
За све додатне информације можете се обратити 
секретару школе на тел. 020/811-110.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АВДО МЕЂЕДОВИЋ“

36300 Нови Пазар, Дубровачка 408
тел. 020/5335-200

Наставник српског језика као 
нематерњег

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

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове пропи-
сане законом: одговарајуће високо образовање у 
складу са чл. 139, 140, 142 и 155 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС, “ 
бр. 88/17), које је стекао на студијама другог степена 
(мастер академскестудије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: студије 
другог степена из научне; односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета; 
студије другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мутидисциплинар-
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; одговарајући степен и врста обра-
зовања према Правилнику о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 11/2012, 
15/2013, 2/16, 10/16, 11/16 и 3/17). Кандидат мора 
да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе у уста-
нови у складу са Европским системом преноса бодо-
ва. Наставник, васпитач и стручни сарадник који је у 
току студија положио испит из педагогије, психоло-
гије или је положио стручни испит за лиценцу, сматра 
се да има образовање из члана 142 став 1 овог Зако-
на; држављанство РС (уверење о држављанству, 
оригинал или оверену копију); психичку, физичку 
и здраствену способност за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење се подноси пре закључења 
уговора о раду са изабраним кандидатом); доказ да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примања и давања мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; документацију заједно са 
одштампаним пријавним формулар доставити уста-
нови. Уз захтев потребно је доставити: диплому или 
оверен препис дипломе о завршеном образовању; 
исправа коју идаје високошколска установа а којом 
доказује да је стекао образовање из психолошких и 
методичких дисциплина или доказ из високошкол-
ске установе да су у току студија положили испите из 
педагогије и психологије; уверење о држављанству 
(не старије од шест месеци); извод из МКР; 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 уве-
рење о некажњавању - МУП); потврда одговарајуће 
установе де је кандидат положио испит из српског 
и босанског језика (осим кандидата који су средње, 
више или високо образовање стекли на српском и 
босанском језику, што доказује оригиналом или ове-
реним преписом / фотокопијом дипломе за наведени 
ниво образовања). У поступку одлучивања о избо-
ру наставтавника, директор ће извршити ужи избор 
кандидата који ће бити упућени на психолошку 
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процену способности за рад са децом и ученицима. 
Психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима врши служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованих поступака. О времену 
и месту провере изабрани кандидати биће накнадно 
обавештени. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
тање. Пријаве слати на горе наведену адресу и кон-
такт телефон.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АВДО МЕЂЕДОВИЋ“

36300 Нови Пазар, Дубровачка 408
тел. 020/5335-200

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образо-
вање из члана 140 став 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 сту-
дије, специјалистичке академске студије) и то:(1) 
студије другог степена из нучне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне, студије дру-
гог степен акоје комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
из педагошких наука. 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; да испуњава услове за 
наставника те врсте школе и подручја рада, педа-
гога или психолога; 2. да је прошао обуку и поло-
жио испит за директора установе (изабрани канди-
дат који нема положен испит за директора дужан 
је да у року од 2 године од дана ступања на дуж-
ност положи наведени испит у складу са условима 
прописаним законом о основама система образо-
вања и васпитања, „Службени гласник РС“, број 
88/2017, 27/2018 и 10/2019); 3. да има дозволу за 
рад за наставника, васпитача и стручног сарадника 
(лиценца); 4. да има најмање 8 (осам) година рада 
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 осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна од најмање 3 месеца, 
као и за кривична дела насиља у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање и давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обира на кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 7. да има држављанство Републике 
Србије; 8. да зна српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. Уколико 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, 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 студије, 
односно струковне и специјалистичке струковне 
студије) или на студијама у трајању од три године, 
или више образовање за наставнике те врсте шко-
ле, дозволу за рад наставника, васпитача и струч-
ног сарадника, обуку и положен испит за директора 
школе и најмање десет година рада у установи на 
пословима васпитања и образовања, након стече-
ног одговарајућег образовања. 

ОСТАЛО: Документа која се достављајууз пријаву на 
конкурс. 1. оригинал или оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; 2. оригинал или 
оверен препис/фотокопију дозволе за рад наспав-
ника, васпитача и стручног сарадника; 3. 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 изабра-
ни кандидат ће бити у обавези да у законском року 
положи испит за директора школе); 4. оригинал или 
оверен препис/фотокопија уверења о држављан-
ству Републике Србије; 5. уверење да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (уверење о 
држављанству - основни суд , уверење о некажња-
вању -МУП); 6. потврда о радном искуству, односно 
годинама рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог образовања; 7. потврда 
оговарајуће установе да је кандидат положио испит 
из српског и босанског језика (осим кандидата који су 
средње, више или високо образовање стекли на срп-
ском и босанском језику, што доказује оригиналом 
или овереним преписом/фотокопијом дипломе за 
наведени ниво образовања); 8. лекарско уверење; 
9. оригинал или оверен препис/фотокпију извода 
из матичне књиге рођених; 10. оверену фотокопију 
доказа о резултатима стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања, извештај 
просветног саветника (само за кандидате који су 
претходно обављали сужност директора установе); 
11. преглед кретања у служби са биографским пода-
цима; 12. доказе о својим стручним и организацио-
ним способностима. Рок за пријављивање кандидата 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса 
могу се поднети лично у затвореној коверти или пре-
порученом поштом на горенаведену адресу, са наз-
наком „Конкурс за директора“. Ближа обавештења 
могу се добити у секретаријату школе на горе наве-
дени број телефона.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“

36300 Нови Пазар, Цетињска 1
тел. 020/316-361

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

дана

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова пред-
виђених Законом о раду треба да испуњавају сле-
деће услове: да имају одговарајућу високу школску 
спрему према Правилнику о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи, да имају држављанство Републике Србије, 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, да знају језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад; уверење да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Уз пријавни формулар кандидати тре-
ба да доставе: оверен препис дипломе о стеченој 
стручној спреми, уверење о држављанству, доказ да 
нису осуђивани, доказ да знају језик и језик на коме 
се изводи образовно-васпитни рад. Информације о 
конкурсу могу се добити у школи лично или на горе 
наведени број телефона.

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА
 И КОЖЕ 

36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб
тел. 020/318-373

Секретар школе
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, до повратка 

запосленог са боловања

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено 
лице под условима прописаним Законом и ако: 1. 
има одговарајуће образовање, 2. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, 3. да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање, 4. да има држављанство Репу-
блике Србије; 5. да зна језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз одштампани примерак 
пријемног формулара који је прописан на званичној 
интернет страници Министарства просвете, канди-
дати су дужни да доставе следећу документацију: 1. 
доказ о стручној спреми (диплома), 2. извод из мати-
чне књиге рођених, 3. уверење о држављанству, 4. 
доказ о познавању језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад, 5. уверење да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Напомена: лекарско 
уверење кандидат прилаже пре закључивања угово-
ра о раду. Пријаве са потпуном документацијом дос-
тављају се на горенаведену адресу. Конкурс остаје 
отворен 8 дана од дана оглашавања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб

тел. 020/320-417

Наставник српског и босанског 
језика

на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана (породиљско 
одссутво и одсуство ради неге детета)

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана (породиљско 
одсуство и одсуство ради неге детета)

Наставник музичке културе
са 90% норме, на одређено време ради 

замене одсутне запослене преко 60 дана 
(породиљско одсуство и одсуство ради 

неге детета)

Наставник ликовне културе
са 90% норме, на одређено време ради 

замене одсутне запослене преко 60 дана 
(неплаћено одсуство)

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за 
пријем у радни однос утврђене чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Служ-
бени гласник РС“ број 10/2019) и то ако: 1) имају 
одговарајуће образовање, 2) имају психичку, физич-
ку и здравствену спосбност са децом и ученицима, 
3) да нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
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летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4. имају држављанство Републике 
Србије, 5. знају српски језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Услови из става 1 члана 
139 Закона о основама система овразовања и вас-
питања доказују се приликом пријема у радни однос 
и проверавају у току рада. Докази о испуњености 
услова из става 1 тачке 1, 3 и 5 члана 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања под-
носе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2 
овог члана пре закључивања уговора о раду. Рок за 
доставу пријава на конкурс је 8 дана и почиње да 
тече наредног дана од дана објављивања у публика-
цији “Послови“. Кандидати треба да доставе: пријаву 
на конкурс са основним биографским подацима (за 
заснивање радног односа, својеручно потписана); 
одштампан и попуњен формулар преузет са зва-
ничне инетернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС, у делу “Ново на 
сајту“ на адреси: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR - ZA -KONKURISANjE.
doc. Уз пријаву на конкурс кандидати су у обавези да 
доставе и: 1. оригинал или оверену копију дипломе, 
односно уверење, којим доказују одговарајуће висо-
ко образовање; 2. оригинал уверење о држављан-
ству не старије од шест месеци; 3. оригинал извод 
из матичне књиге рођених, не старији од шест месе-
ци; 4. одговарајући доказ којим се доказује позна-
вање језика на коме се оставрује образовно-вас-
питни рад (познавање српског и босанског језика), 
сходно члану 139 став 1 тачке 5 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 10/2019); 5. 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 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. Пријаве са потреб-
ним документима слати на горенаведену адресу, са 
назнаком “За конкурс” или лично доставити управи 
школе. Пријаве кандидата који не испуњава усло-
ве конкурса у погледу прописаног степена и врсти 
образовања и прописаног занимања (стручног нази-
ва), као и ч непотпуне (не садрже сва тражена доку-
мента прописана конкурсном) и неблаговремене 
пријаве, неће се примати, односно узимати у раз-
матрање приликом одлучивања о пријему у радни 
однос. Информације поводом конкурса могу се доби-
ти на горе наведени број телефона. 

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА
 И КОЖЕ

36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб
тел. 020/318-373

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: директор може да буде лице које испуњава 
услове прописане чланом 139 и чланом 140 став 1 и 
2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања ( “Службени гласник РС” број 88/17 и 27/2018 - 
др. закони); услове из члана 2 Правилника о ближим 
условима за избор директора установе образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС” број 108/2015) услове 
прописане у члану 74, 75, 76, 62 и члана 77 Статута 
школе за дизајн текстила и коже Нови Пазар, и то 
да: 1. има одговарајуће образовање, 2. има психич-
ку, физичку и здраствену способност за рад са децом 
и ученицима, 3. није осуђивано правноснажном пре-

судом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање, 4. има држављанство Републике 
Србије, 5. зна српски језик и језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад, 6. није осуђивано пра-
воснажном пресудом за привредни преступ у складу 
са законом , 7. има најмање осам година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања, 8. има дозво-
лу за рад наставника, стручног сарадника, обуку и 
положен испит за директора установе. Уз пријаву на 
конкурс кандидат је у обавези да достави следеће 
(потребна докуменатција): 1. уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или оверена фото-
копија, не старије од 6 месеци); 2. извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); 
3. доказ (диплома) да има одговарајуће образовање 
прописано чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања (оригинаил или 
оверен препис или оверена фотокопија); 4. уверење 
о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу (оригинал или оверен препис или оверена 
фотокопија); 5. потврду о радном стажу од најмање 
осам година рада у установи на пословима образо-
вања, (оригинал или оверена фотокопија); 6. радну 
биографију; 7. уверење 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 лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуце, 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, складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (на старије од 6 месеци, оригинал илли 
оверена фотокопија); 8. уверење или други одгова-
рајући доказ да кандидат није правоснажно осуђен 
за привредни преступ у вршењу раније дужности; 
9. уверење или други одговарајући доказ да против 
кандидата није покренут кривични поступак дини-
шењем наредбе о спровођењу истраге, потврђи-
вањем оптужнице којој није претходила истрага 
или доношењем решења о одређивању притвора 
пре понашања оптужног предлога; 10. доказ да зна 
српски језик (стечено средње образовање, више или 
високо образовање на српском језику) или да има 
положен испит из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе; 11) доказ да зна 
босански језик (стечено средње образовање, више 
или високо образовање на босанском језику) или да 
има положен испит из босанског језика по програму 
одговарајуће вискокошколске установе; 12) доказ о 
положеном испиту за директора установе (ориги-
нал или оверени препис или оверена фотокопија) 
- пријава која не буде садржала уверење положе-
ном испиту за директора установе неће се сматрати 
непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да 
у законском року положи испит; изабрани директор 
који нема положен испит за директора, дужан је да 
га положи у року од две године од дана ступања на 
дужност; директору који не положи испит за дирек-
тора у року од две године од дана ступања на дуж-
ност, престаје дужност директора, 13) уколико се на 
конкурс пријави лице које је претходно обављало 
дужност директора установе, дужно је да досзави 
резултате стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања. 14) Доказ да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (доказује се лекарским 
уверењем које издаје надлежна здравствена устано-
ва). Начин подношења пријаве на конкурс: пријаве 
на конкурс се могу поднети непосредно у школи или 

путем поште, препоручено, на адресу: Школа за 
дизајн текстила и коже Нови Пазар, Вука Караџића 
бб, 36300 Нови Пазар, са назнаком „За конкурс“. 
Рок за подношење пријаве на конкур је 15 дана и 
почиње да тече почев од дана објављивања кон-
курса у публикацији “Послови“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве: неће бити узете у разматрање. 
По истеку рока за подношење пријаве на конкурс 
неће се примити нити прихватити накнадно дос-
тављена документа, прилози. Додатне информације 
о конкурсу могу се добити од стране школе на теле-
фон: 020/318-373.

НОВИ СА Д

ОСНОВНА ШКОЛА
 „ЈОВАН ПОПОВИЋ“

21000 Нови Сад, Раваничка 2

Наставник физичког васпитања
са 50% норме часова, на одређено 

време, замена одсутног радника преко 
60 дана

УСЛОВИ: високо образовање: на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије, мастер струковне студије); на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године, 
по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; изузетно: на студија-
ма првог степена (основне академске студије, однос-
но струковне и специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од три године или више обра-
зовање, сходно важећем правилнику о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи. У радни однос у установи може 
да буде примљено лице под условима прописаним 
законом и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 
2) има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 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; 4) има држављан-
ство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. Докази 
о испуњености услова из тачке 1), 3)-5) овог члана 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тач-
ке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Додатна знања: дозвола за рад наставника, васпи-
тача и стручног сарадника, знање рада на рачуна-
ру. Пријаве на конкурс слати на адресу: ОШ „Јован 
Поповић“ Нови Сад, Раваничка 2. Конкурс је отворен 
8 дана од дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8

Ванредни или редовни професор за 
ужу научну област Оплемењивање, 

репродукција и биотехнологија 
животиња

на одређено време до 5 година или на 
неодређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из 
области којој припада ужа научна област.

Ванредни професор за ужу научну 
област Уређење, заштита и 

коришћење вода
на одређено време до 5 година

Наука и образовање
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Наука и образовање

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из 
области којој припада ужа научна област.

Сарадник у настави за ужу научну 
област Пољопривредна техника
на одређено време до годину дана

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен 
пољопривредни факултет (пољопривредна техника) 
или факултет техничких наука одговарајућег смера. 
Кандидати треба да испуњавају услове утврђене Зако-
ном о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 
и 27/2018 др. закон), у складу са којима ће бити извр-
шен избор пријављених кандидата. Уз пријаву кандидат 
је обавезан да достави доказе о испуњености услова по 
овом конкурсу: краћу биографију са библиографијом, 
списак научних и стручних радова као и доказе о њихо-
вом објављивању, дипломе о одговарајућој стручној 
спреми. За наставна звања (доцент, ванредни или 
редовни професор) кандидати треба да попуне елек-
тронски образац који се налази на сајту Универзитета 
Нови Сад, https://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/
dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje (исти доставити на 
имејл: opstasluzba@polj.uns.ac.rs, у року предвиђеном за 
пријаву кандидата). За сваку одредницу коју попуњава 
кандидат у обрасцу неопходно је приложити и доказ, у 
виду одлуке, решења или потврде. За сарадничка звања 
(асистент, сарадник у настави), поред биографских 
података, научних и стручних радова, као и доказа о 
њиховом објављивању, дипломе о одговарајућој струч-
ној спреми, доставити и уверења о наставку студија. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве достављати на горена-
ведену адресу, са назнаком „За конкурс“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“

21000 Нови Сад, Анђе Ранковић 2

1. Наставник предметне 
наставе - биологија

са 190% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана, тј. до повратка запослене 
са породиљског одсуства и одсуства 

ради неге детета
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају следеће 
услове :1) одговарајуће образовање, односно струч-
на спрема према чл. 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/18 - др. закони и 10/19), и то на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије, мастер струковне 
студије; на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10.09.2005; 2) психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима; 3) да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) држављанство 
Републике Србије; 5) да кандидат зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

2. Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 
послове - шеф рачуноводства

на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, тј. до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају следеће 
услове: 1) да имају одговарајуће образовање у скла-
ду са чл. 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања и то: на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно 
специјалистичким струковним студијама, по пропису 
који уређују високо образовање почев од 10.09.2005. 
године; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10.09.2005; 2) да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) да нису осуђивани правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело 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 дискриминатор-
но понашање; 4) да имају држављанство РС; 5) да 
знају језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад и најмање три године радног искуства.

3. Секретар школе
УСЛОВИ: Кандидати треба да: 1) имају одговарајуће 
обазовање у складу са чланом 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и то: на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) из области правних наука; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 
10.09.2005. године, из области правних наука; 2) да 
имају психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена 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 
човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) да имају држављан-
ство Републике Србије; 5) да знају језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад.

4. Чистачица
на одређено време, ради замене 

запослене преко 60 дана, тј. до повратка 
запослене са породиљског одсуства и 

одсуства ради неге детата

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће усло-
ве: да има одговарајуће образовање у складу са Зако-
ном и то: 1) да има завршено основно образовање и 
васпитање; 2)да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 
5) да зна српски језик.

Кандидати су дужни да приложе следећу докумен-
тацију: попуњен и одштампан пријавни формулар 
(налази се на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја - део 

Ново на сајту), оверену фотокопију дипломе о стече-
ној стручној спреми, уверење о држављанству (ори-
гинал или оверену фотокопију), извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), 
уверење о неосуђиваности, лекарско уверење (при-
лаже кандидат који буде изабран по конкурсу, пре 
закључења уговора о раду), доказ о знању српског 
језика (уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на српском језику).

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава са потребним 
доказима о испуњавању услова конкурса је 8 дана, 
рачунајући од дана објављивања текста конкурса у 
публикацији Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремено достављене 
пријаве на конкурс неће бити разматране. Пријаве 
се шаљу поштом на адресу: ОШ „Милош Црњански” 
Нови Сад, Анђе Ранковић 2, Нови Сад, у затвореној 
коверти, са назнаком: „Конкурс за пријем у рад-
ни однос на месту ________(навести за које радно 
место се конкурише)“.

ФАКУЛТЕТ ЗА ЕВРОПСКЕ ПРАВНО
ПОЛИТИЧКЕ СТУДИЈЕ „EDUCONS“

21000 Нови Сад, Народног фронта 53
тел. 021/417-633

Наставник за ужу научну област 
Теоријско-политичке науке

Наставник за ужу научну област 
Енглески језик

УСЛОВИ: завршен одговарајући факултет и општи и 
посебни услови предвиђени Законом о високом обра-
зовању и Статутом Факултета. Конкурс је отворен 30 
дана од дана објављивања, а пријаве са потребном 
документацијом, којом се доказује испуњеност усло-
ва, подносе се у седишту Факултету.

ОСНОВНА ШКОЛА
 “МИЛЕТА ПРОТИЋ”

21424 Товаришево, Маршала Тита 64

1. Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2019/2020. године, односно до 
31.08.2020. године

2. Андрагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2019/2020. године, односно до 
31.08.2020. године

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа утврђених Законом о раду („Сл. гласник 
РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017-ОУС и 113/2017), кандидати треба да 
испуњавају и следеће услове за рад: средња школа; 
познавање ромског језика (за педагошког асистен-
та); поседовање сертификата о завршеној обавезној 
обуци за педагошког асистента (за педагошког асис-
тента); доказ о положеној обуци из Интегралног про-
грама обуке за остваривање програма функционал-
ног основног образовања одраслих (за андрагошког 
асистента); неосуђиваност 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 
или давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и да за кандидата није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; држављанство РС; знање српског јези-
ка и језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Уз пријавни формулар са странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја доста-
вити следећу документацију: оверену копију извода 
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из матичне књиге рођених; оверену копију дипломе 
о стеченом образовању; оверену копију уверења о 
држављанству; кратку биографију (CV); потврду о 
неосуђиваности правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична 
дела насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнућа, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и да за кандидата није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; сертификат о завршеној обуци за педагошког 
асистента (само за радно место педагошког асистен-
та). Доказ о положеној обуци из Интегралног програ-
ма обуке за остваривање програма функционалног 
основног образовања одраслих (само за андрагош-
ког асистента). Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови”. Пријаве се подносе на формулару са зва-
ничног сајта Министарства просвете. Лекарско уве-
рење подноси изабрани кандидат, пре закључивања 
уговора о раду. Проверу психофизичких способности 
врши надлежна служба за послове запошљавања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Пријаве са документацијом подносе се 
лично или поштом, на адресу школе, са назнаком: 
„За конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе, на број телефона: 
021/758-006. Поднета документација се не враћа.

ОСНОВНА ШКОЛА “ЂУРА ЈАКШИЋ”
21241 Каћ, Краља Петра I 9

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: 1. да кандидат поседује одговарајуће обра-
зовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања за наставнике те 
врсте школе и подручја рада, за педагога и психо-
лога, дозволу за рад наставника, васпитача, струч-
ног сарадника, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања; 2. да испуњава следеће 
услове за пријем у радни однос у установи за образо-
вање и васпитање (члан 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања): има одговарајуће 
образовање; има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 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 
насиља у породици, одузимања малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примања и давања 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; има 
држављанство Републике Србије; зна српски језик и 
језик на коме остварује образовно-васпитни рад. Кан-
дидати су дужни да уз пријаву на конкурс приложе: 
доказ о држављанству (уверење о држављанству и 
извод из матичне књиге рођених); оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ 
о знању српског језика и језика на коме се изводи 
васпитно-образовни рад (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на тим језицима); 
оверен препис/фотокопију документа о положеном 
испиту за лиценцу, односно стручном испиту; доказ 
о неосуђиваности и о непостојању дискриминатор-
ног понашања; потврду о радном искуству; доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања (само кандидати који 
су претходно обављали дужност директора устано-
ве); 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). Рок за пријављивање 
кандидата је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узе-
те у разматрање. Рок за доношење одлуке о избору 
кандидата је 15 дана од дана истека рока за пријем 
пријава на конкурс. Одлука о избору директора 
школе биће достављена свим учесницима конкур-
са, у року од осам дана од дана доношења одлуке. 
Пријаве са документацијом и прилозима доставити 
путем поште или лично на адресу: Основна школа 
„Ђура Јакшић“, 21241 Каћ, Краља Петра I бр. 9. За 
све додатне информације кандидати се могу обрати-
ти секретару школе, радним даном од 07.30 до 14.30 
сати, на телефон 021/6213-015.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Процеси обраде 

скидањем материјала
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно сте-
чен научни степен доктора наука, односно одбрање-
на докторска дисертација из области машинско 
инжењерство, да је претходне степене студија 
завршио са просечном оценом најмање 8, односно 
да има најмање три године педагошког искуства на 
високошколској установи, као и услови прописани 
чланом 74 Закона о високом образовању, чланом 
143 Статута Универзитета у Новом Саду и чланом 
14 Правилника о ближим минималним условима за 
избор наставника на Универзитету у Новом Саду.

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Процесна техника

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно сте-
чен научни степен доктора наука, односно одбрање-
на докторска дисертација из области машинско 
инжењерство, да је претходне степене студија 
завршио са просечном оценом најмање 8, односно 
да има најмање три године педагошког искуства на 
високошколској установи, као и услови прописани 
чланом 74 Закона о високом образовању, чланом 
143 Статута Универзитета у Новом Саду и чланом 
14 Правилника о ближим минималним условима за 
избор наставника на Универзитету у Новом Саду.

Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу научну 
област Телекомуникације и обрада 

сигнала
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно сте-
чен научни степен доктора наука, односно одбрање-
на докторска дисертација из области електротех-
ничко и рачунарско инжењерство, да је претходне 
степене студија завршио са просечном оценом нај-
мање 8, односно да има најмање три године педа-
гошког искуства на високошколској установи, као и 
услови прописани чланом 74 Закона о високом обра-
зовању, чланом 143 Статута Универзитета у Новом 
Саду и чланом 14 Правилника о ближим минимал-
ним условима за избор наставника на Универзитету 
у Новом Саду.

Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу научну 

област Производни и услужни 
системи, организација и менаџмент

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно сте-
чен научни степен доктора наука, односно одбрање-
на докторска дисертација из области индустријско 
инжењерство и и инжењерски менаџмент, да је 

претходне степене студија завршио са просечном 
оценом најмање 8, односно да има најмање три 
године педагошког искуства на високошколској уста-
нови, као и услови прописани чланом 74 Закона о 
високом образовању, чланом 143 Статута Универзи-
тета у Новом Саду и чланом 14 Правилника о бли-
жим минималним условима за избор наставника на 
Универзитету у Новом Саду.

Наставник за ужу научну област 
Теоријска електротехника

у звању ванредног професора на 
одређено време од 5 година или 

редовног професора на неодређено 
време

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно сте-
чен научни степен доктора наука, односно одбрање-
на докторска дисертација из области електротех-
ничко и рачунарско инжењерство, да је претходне 
степене студија завршио са просечном оценом нај-
мање осам (8), односно да има најмање три године 
педагошког искуства на високошколској установи, 
као и услови прописани чланом 74 Закона о висо-
ком образовању, чланом 143 Статута Универзитета 
у Новом Саду и чланом 14 Правилника о ближим 
минималним условима за избор наставника на Уни-
верзитету у Новом Саду.

Сарадник у звању асистента 
са докторатом за ужу научну / 

уметничку област Телекомуникације 
и обрада сигнала

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно сте-
чен научни назив доктора наука, односно доктора 
уметности или одбрањена докторска дисертација из 
области електротехничко и рачунарско инжењер-
ство, као и услови прописани чланом 13 Правилника 
о ближим минималним условима за избор настав-
ника и сарадника на Факултету техничких наука у 
Новом Саду.  

ОСТАЛО: Приложити: 1. пријаву за заснивање рад-
ног односа и избор у звање (навести звање, преци-
зан назив уже области и датум објављивања конкур-
са); 2. краћу биографију са библиографијом (списак 
радова); 3. оверене фотокопије диплома и додатака 
дипломама са свих нивоима студија. За дипломе сте-
чене у иностранству потребно је приложити доказ 
о признавању стране високошколске исправе; 4. 
фотокопирану или очитану личну карту; 5. потвр-
ду о оцени резултата педагошког рада - мишљење 
студената, уколико кандидат поседује педагошко 
искуство; 6. потврду из МУП-а да кандидат није пра-
воснажно осуђиван за кривично дело против полне 
слободе, фалсификовања исправе коју издаје висо-
кошколска установа или примања мита у обављању 
послова у високошколској установи; 7. фотокопије 
објављених научних, односно стручних радова у 
научним часописима, зборницима или саопштених 
на међународним или домаћим научним скупови-
ма, односно признатих уметничких остварења, ори-
гиналних стручних остварења (пројеката, студија, 
патената, оригиналних метода и сл.). објављених 
уџбеника, монографија, практикума или збирки 
задатака, за ужу научну, уметничку, односно стручну 
област за коју се бира; 8. доказе о руковођењу или 
учешћу у научним, односно уметничким пројектима, 
оствареним резултатима у развоју научно-наставног 
подмлатка на факултету, учешћу у завршним радо-
вима на специјалистичким, мастер и докторским 
академским студијама. За избор у звање доцента, 
ванредног професора, редовног професора прило-
жити и: 1. попуњен електронски образац: Реферат 
комисије о кандидатима за избор у звање настав-
ника - УНС_Образац_избори_кандидат_в1.4.пдф. 
Сајту Универзитета у Новом Саду: https://www.uns.
ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/category/45-
izbor-u-zvanje. Кандидат исти треба да пошаље не 
e-mail: opstaftn@uns.ac.рс и то у року предвиђеном 
за пријаву кандидата. За сваку одредницу коју кан-
дидат испуњава неопходно је приложити доказ у 

Наука и образовање
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форми одлуке, решења, потврде и сл. За чланство 
у удружењима, одборима, органима управљања 
и сл., неопходно је доставити потврду надлежних 
институција или навести линк са сајта институције 
на ком се јасно види кандидатово учешће у раду. За 
чланство у комисијама за изборе у звања, неопход-
но је доставити решење о именовању комисије. За 
учешће у програмским и организационим одборима 
скупова, неопходно је доставити потврду о учешћу 
или навести линк са сајта институције на ком се јас-
но види кандидатово учешће у раду. Као доказе о 
цитираности обавезно је доставити потврду Матице 
српске, поред које кандидат може доставити и дру-
ге доказе (научне радове у којима се види цитира-
ност, одштампану листу цитата са Scopus-а и сл.). 
Ако је научни рад који представља услов за избор у 
звање наставника у штампи, неопходно је да аутор 
приложи потврду уредништва часописа са подаци-
ма о називу чланка, ауторима и завршеном процесу 
рецензирања. Пријаве слати на горенаведену адресу 
за сваки конкурс за стицање звања и заснивање рад-
ног односа, посебно. Комисија ће разматрати само 
благовремене пријаве. Одлука о избору у звање сту-
па на снагу почев од дана ступања на снагу уговора 
о раду. Рок за пријаву кандидата на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања.

ПАНЧЕВО

ОШ „СВЕТИ САВА“
26000 Панчево, Војвођанска бб

Наставник предметне наставе 
- наставник информатике и 

рачунарства
са 45% радног времена, на одређено 
време ради замене директора коме 
мирује радни однос због избора на 

функцију директора школе

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање пропи-
сано чланом 140 став 1, тачка 1 и 2, и чланом 139 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др. Закон и 
10/2019, даље Закон), као и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника који изводе обра-
зовно-васпитни рад из изборних предмета у основ-
ној школи („Сл. гласник РС- Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/2013, 10/2016, 2/2017 и 11/2017) и то: 
да кандидат има одговарајуће високо образовање, 
1) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије) и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
(2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарнестудије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 2) 
високо образовање на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10.09.2005. 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 (ориги-

нал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена фотокопија); доказ да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (не старији од шест месеци); доказ 
о знању српског језика и језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад у школи (доказ доставља 
кандидат само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику) ; доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење доставља 
изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду). 
Напомена: у складу са чланом 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 које нису оверене од стра-
не надлежног органа, неће се разматрати. Пријаве на 
конкурс доставити лично или поштом на адресу шко-
ле: ОШ „Свети Сава” Панчево, Војвођанска бб, у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса, са назнаком 
„За конкурс”.

ПОЖАРEВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИША ЖИВАНОВИЋ“

12253 Средњево, Маршала Тита 12
тел. 012/667-056

Домар - мајстор одржавања
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа утврђених у члану 24 став 1 Закона о 
раду („Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - 
аутентично тумачење), кандидат мора да испуњава 
и посебне услове прописане чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 
10/2019) и то: одговарајуће образовање; 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 
кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати дос-
тављају следећу документацију: потписану мол-
бу са биографијом; извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверену фотокопију); уверење 
о држављанству Републике Србије не старије од 6 
месеци (оригинал или оверену фотокопију); овере-

ну фотокопију дипломе о завршеној средњој школи 
(трећи степен стручне спреме занимања електро-
техничке или машинско-металске струке); уверење 
МУП-а из казнене евиденције; доказ о знању језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад у шко-
ли се доставља уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику; доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима изабрани кандидат ће доста-
вити пре закључења уговора о раду (лекарско уве-
рење). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће бити узете у разматрање као 
ни копије докумената које нису оверене од стране 
надлежног органа. Пријаве слати на адресу школе: 
Основна школа „Миша Живановић“, Маршала Тита 
12, 12253 Средњево, са назнаком „За конкурс“. Кон-
такт телефон: 012/667-056.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„МИША ЖИВАНОВИЋ“

12253 Средњево, Маршала Тита 12
тел. 012/667-056

Наставник информатике и 
рачунарства

са 10% радног времена, на одређено 
време до повратка радника са функције

Наставник технике и технологије
са 20% радног времена, на одређено 

време до повратка радника са функције

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа утврђених у члану 24 став 1 Закона о 
раду („Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - 
аутентично тумачење), кандидат мора да испуњава 
и посебне услове прописане члановима 139, 140 и 
142 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. 
закони и 10/19) и то: одговарајуће образовање у 
складу са члановима 140 и 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закони и 10/2019), као 
и у складу са Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник” 
бр. 11/12, 15/13, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 
11/19) и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника који изводе образовно-васпитни рад из 
изборних предмета у основној школи („Службени 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 
10/16, 11/16, 2/17 и 11/17); да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 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 заштитећних међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега 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. У складу са 
чланом 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања, кандидат мора да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом прено-
са бодова. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи.
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Наука и образовање

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати дос-
тављају следећу документацију: потписану мол-
бу са биографијом; извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверену фотокопију); уверење 
о држављанству Републике Србије не старије од 6 
месеци (оригинал или оверену фотокопију); оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ 
о поседовању образовања из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина (потврду високош-
колске установе о броју бодова, доказ о положеном 
испиту за лиценцу или доказ о положеним испити-
ма из педагогије и психологије); уверење МУП-а из 
казнене евиденције; доказ о знању језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад у школи се дос-
тавља уколико одговарајуће образовање није стече-
но на том језику; доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима изабрани кандиадат ће доставити пре 
закључења уговора о раду (лекарско уверење). Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће бити узете у разматрање као ни копије 
докумената које нису оверене од стране надлежног 
органа. Пријаве слати на адресу школе: Основна 
школа „Миша Живановић”, Маршала Тита 12, 12253 
Средњево, са назнаком „За конкурс”. Контакт теле-
фон: 012/667-056.

ОСНОВНА ШКОЛА
 „ИВО ЛОЛА РИБАР“

12220 Велико Градиште
Др Бошка Вребалова 1а

тел. 012/7662-132

Наставник информатике и 
рачунарства

са 50% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана (замена директора у 
првом мандату)

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа утврђених у члану 24 став 1 Закона о 
раду („Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18-аут. 
тумачење), кандидат мора да испуњава и посебне 
услове прописане члановима 139, 140 и 142 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. зако-
ни и 10/19) и то: одговарајуће образовање у складу 
са члановима 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 
88/17, 27/18 - др. закони и 10/19); под одговарајућим 
образовањем подразумева се високо образовање 
стечено на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; степен и врста образовања 
морају бити у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС - Просвет-
ни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17 и 13/18) за рад на радном месту наставника 
енглеског језика; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара зашти-
тећних међународним правом, без обзира на изре-
чену 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 образовно-васпит-
ни рад. У складу са чланом 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања, кандидат мора 

да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају 
школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати дос-
тављају следећу документацију: потписану био-
графију кандидата; извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверену фотокопију); уверење 
о држављанству Републике Србије (оригинал или 
оверену фотокопију); оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; доказ о поседовању обра-
зовања из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина (потврду високошколске установе о 
броју бодова, доказ о положеном испиту за лицен-
цу или доказ о положеним испитима из педагогије 
и психологије); уверење МУП-а из казнене евиден-
ције, доказ о неосуђиваности (оригинал или оверена 
фотокопија); доказ о знању језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад у школи се доставља уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на том 
језику; доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма изабрани кандидат ће доставити пре закључења 
уговора о раду (лекарско уверење). Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрање, као ни копије докумена-
та које нису оверене од стране надлежног органа. 
Пријаве слати на адресу школе: Основна школа „Иво 
Лола Рибар“, Др Бошка Вребалова 1а, 12220 Велико 
Градиште, са назнаком „За конкурс”. Контакт теле-
фон: 012/7662-132.

ОСНОВНА ШКОЛА
 „ИВО ЛОЛА РИБАР“

12220 Велико Градиште
Др Бошка Вребалова 1а

тел. 012/7662-132

Наставник физике
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, замена 
директора у првом полугодишту

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду 
(„Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18-аут. тума-
чење), кандидат мора да испуњава и посебне услове 
прописане члановима 139, 140 и 142 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закони и 10/19) и 
то: одговарајуће образовање у складу са члановима 
140 и 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - 
др. закони и 10/19); под одговарајућим образовањем 
подразумева се високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; степен и врста образовања морају бити у 
складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Службени гласник РС - Просветни гласник” бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18), 
за рад на радном месту наставника физике; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
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 
других добара заштитећних 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. У складу са чланом 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања, кандидат 
мора да има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи. 

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати дос-
тављају следећу документацију: потписану био-
графију кандидата; извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверену фотокопију); уверење 
о држављанству Републике Србије (оригинал или 
оверену фотокопију); оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; доказ о поседовању обра-
зовања из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина (потврду високошколске установе о 
броју бодова, доказ о положеном испиту за лицен-
цу или доказ о положеним испитима из педагогије 
и психологије); уверење МУП-а из казнене евиден-
ције, доказ о неосуђиваности (оригинал или оверена 
фотокопија); доказ о знању језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад у школи се доставља уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на том 
језику; доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима изабрани кандиадат ће доставити пре закљу-
чења уговора о раду (лекарско уверење). Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрање као ни копије докумена-
та које нису оверене од стране надлежног органа. 
Пријаве слати на адресу школе: Основна школа „Иво 
Лола Рибар”, Др Бошка Вребалова 1а, 12220 Велико 
Градиште, са назнаком „За конкурс”, контакт теле-
фон: 012/7662-132.

ОСНОВНА ШКОЛА
 „ИВО ЛОЛА РИБАР“

12220 Велико Градиште
Др Бошка Вребалова 1а

тел. 012/7662-132

Наставник енглеског језика
са 50% радног времена, на одређено 

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

2019/2020. године

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа утврђених у члану 24 став 1 Закона о 
раду („Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18-аут. 
тумачење), кандидат мора да испуњава и посебне 
услове прописане члановима 139, 140 и 142 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. зако-
ни и 10/19) и то: одговарајуће образовање у складу 
са члановима 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС” 
бр. 88/17, 27/18 - др. закони и 10/19); под одгова-
рајућим образовањем подразумева се високо обра-
зовање стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године по 
пропису који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; степен и врста образовања 



Бесплатна публикација о запошљавању 5702.10.2019. |  Број 849 |   

морају бити у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника који изводе образов-
но-васпитни рад из изборних предмета у основној 
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник” 
бр. 11/12, 15/13, 10/16, 11/16, 2/17 и 11/17) и Пра-
виликом о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18) за рад на рад-
ном месту наставника информатике и рачунарства; 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштитећних 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. У складу са 
чланом 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања, кандидат мора да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом прено-
са бодова. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати дос-
тављају следећу документацију: потписану био-
графију кандидата; извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверену фотокопију); уверење 
о држављанству Републике Србије (оригинал или 
оверену фотокопију); оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; доказ о поседовању обра-
зовања из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина (потврду високошколске установе о 
броју бодова, доказ о положеном испиту за лицен-
цу или доказ о положеним испитима из педагогије 
и психологије); уверење МУП-а из казнене евиден-
ције, доказ о неосуђиваности (оригинал или оверена 
фотокопија); доказ о знању језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад у школи се доставља уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на том 
језику; доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма изабрани кандидат ће доставити пре закључења 
уговора о раду (лекарско уверење). Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрање као ни копије докумена-
та које нису оверене од стране надлежног органа. 
Пријаве слати на адресу школе: Основна школа „Иво 
Лола Рибар“, Др Бошка Вребалова 1а, 12220 Велико 
Градиште, са назнаком „За конкурс”. Контакт теле-
фон: 012/7662-132.

ПРИЈЕПОЉЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖИВКО ЉУЈИЋ”

31320 Нова Варош, Ђачка 37
тел. 033/61-462

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛOВИ: Зa дирeктoрa школе мoжe бити изaбрaнo 
лицe кoje испуњaвa услoвe прoписaнe члaнoм 122, 
члaнoм 123 стaв 14 и стaв 15, члaнoм 139 и члaнoм 
140 Зaкoнa o oснoвaмa систeмa oбрaзoвaњa и вaспи-
тaњa („Сл. глaсник РС“, бр. 88/17, 27/18 и 10/19) и Прa-

вилникoм зa избoр дирeктoрa устaнoвa oбрaзoвaњa 
и вaспитaњa („Сл. глaсник РС“, бр. 108/15), и то: 1. дa 
има oдгoвaрajућe висoкo oбрaзoвaњe за наставника 
основне школе, за педагога и психолога стечено: 
1) нa студиjaмa другoг стeпeнa (мaстeр aкaдeмскe 
студиje, мaстeр струкoвнe студиje, спeциjaлистичкe 
aкaдeмскe студиje) и тo: (1) студиje другoг стeпeнa 
из нaучнe, oднoснo стручнe oблaсти зa oдгoвaрajући 
прeдмeт, oднoснo групe прeдмeтa; (2) студиje другoг 
стeпeнa из области пeдaгoшких нaукa или интeр-
дисциплинaрнe, мултидисциплинaрнe, трaнсдис-
циплинaрнe студиje другoг стeпeнa кoje кoмбинуjу 
цeлинe и oдгoвaрajућe нaучнe, oднoснo стручнe 
oблaсти или oблaсти пeдaгoшких нaукa; 2) нa oснoв-
ним студиjaмa у трajaњу oд нajмaњe чeтири гoдинe, 
пo прoписимa кojи су урeђивaли висoкo oбрaзoвaњe 
дo 10. сeптeмбрa 2005. гoдинe; лице из стaвa 1 тaч-
кa 1) пoдтaчкa (2) oвoг члaнa мoрa дa имa зaвршeнe 
студиje првoг стeпeнa из нaучнe oблaсти, oднoснo 
стручнe oблaсти зa oдгoвaрajући прeдмeт, oднoснo 
групу прeдмeтa; 2. дa имa психичку, физичку и 
здрaвствeну спoсoбнoст зa рaд сa дeцoм и учeни-
цимa; 3. 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 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. да није правоснажно осуђивано за прив-
редни преступ у вршењу раније дужности; 5. дa имa 
држaвљaнствo Рeпубликe Србиje; 6. дa знa српски 
jeзик нa кoмe сe oствaруje oбрaзoвнo-вaспитни рaд; 
7. дa имa нajмaњe oсaм гoдинa рaдa у устaнoви нa 
пoслoвимa oбрaзoвaњa и вaспитaњa, нaкoн стeчeнoг 
oдгoвaрajућeг oбрaзoвaњa; 8. да има дозволу за рад 
наставника, педагога и психолога (положен струч-
ни испит - лиценца); 9. дa je сaвлaдaлo oбуку и дa 
имa пoлoжeн испит зa дирeктoрa устaнoвe (канди-
дат који нема положен испит за директора, дужан 
је да га положи у року од две године од дана сту-
пања на дужност). Изузетно, ако се на конкурс не 
пријави ниједан кандидат са одговарајућим обра-
зовањем из члана 140 став 1 и 2 Закона, дужност 
директора основне школе може да обавља лице које 
има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 
за наставника основне школе, а то је стечено висо-
ко образовање на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од три годи-
не или више образовање, дозволу за рад наставни-
ка и стручног сарадника, обуку и положен испит за 
директора установе и најмање десет година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања.

OСTAЛO: Кaндидaт je дужaн дa уз приjaву нa кoнкурс 
дoстaви у два примерка: oвeрeн прeпис или oвeрeну 
фoтoкoпиjу диплoмe o стeчeнoм oдгoвaрajућeм 
висoкoм oбрaзoвaњу; oвeрeн прeпис или oвeрeну 
фoтoкoпиjу дoкумeнтa o пoлoжeнoм испиту зa 
лицeнцу, oднoснo стручнoм испиту; увeрeњe o 
држaвљaнству Рeпубликe Србиje (oригинaл или 
oвeрeну фoтoкoпиjу, нe стaриje oд 6 мeсeци); извoд 
из мaтичнe књигe рoђeних (oригинaл или oвeрeну 
фoтoкoпиjу, нe стaриje oд 6 мeсeци); пoтврду o рaд-
нoм искуству у oблaсти oбрaзoвaњa и вaспитaњa 
након стеченог одговарајућег образовања (oри-
гинaл); доказ о психичкој, физичкој и здрaвствeнoj 
спoсoбнoсти зa рaд сa дeцoм и учeницимa (не старије 
од 6 месеци); доказ да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (oригинaл или oвeрeну фoтoкoпиjу, нe стaриje 
oд 6 мeсeци); доказ oснoвнoг судa дa се прoтив 
њeгa не води кривични пoступaк и да није покре-
нута истрага (oригинaл или oвeрeну фoтoкoпиjу, нe 
стaриje oд 6 мeсeци); доказ надлежног приврeднoг 
судa дa ниje прaвнoснaжнo oсуђиван зa приврeдни 

прeступ у вршeњу рaниje дужнoсти (oригинaл или 
oвeрeнa фoтoкoпиja, нe стaриje oд 6 мeсeци); доказ 
о знању српског језика и језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су 
образовање стекли на том језику); дoкaз o рeзултa-
тима стручнo-пeдaгoшкoг нaдзoрa о рaду кaндидaтa 
(извeштaj прoсвeтнoг сaвeтникa); доказ о резулта-
тима стручнo-пeдaгoшкoг нaдзoрa устaнoвe и oцeну 
спoљaшњeг врeднoвaњa (само кандидати који су 
претходно обављали дужност директора установе); 
оверен препис, односно копију лиценце за дирек-
тора установе (ако је кандидат поседује) и рaдну 
биoгрaфиjу сa крaтким прeглeдoм крeтaњa у служби 
и прeдлoгoм прoгрaмa рaдa дирeктoрa шкoлe. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Нeпoтпунe и нeблaгoврeмeнe приjaвe нeћe 
бити рaзмaтрaнe, кao ни фoтoкoпиje дoкумeнaтa кoje 
нису oвeрeнe oд стрaнe нaдлeжнoг oргaнa (судa, 
oргaнa oпштинскe - грaдскe упрaвe, jaвнoг бeлeж-
никa). Приjaвe сa дoкaзимa o испуњaвaњу свих 
услoвa трaжeних кoнкурсoм слaти у зaтвoрeнoj 
кoвeрти прeпoручeнoм пoштoм, сa нaзнaкoм 
„Приjaвa нa кoнкурс зa дирeктoрa“, нa aдрeсу ОШ: 
„Живко Љујић“, 31320 Нова Варош, Ђачка 37 или 
дoнeти личнo у шкoлу, рaдним дaнoм oд 08.00 дo 
14.00 чaсoвa. Додатне информације на телефон: 
033/61-462.

ПРИЈЕПОЉСКА ГИМНАЗИЈА
31300 Пријепоље, 4. децембар 3

тел. 033/712-157

Чистачица
на одређено време, ради замене одсутне 

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

одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: завршена основна школа. Кандидат 
попуњава пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја и заједно са потребном документацијом, 
у овереној копији, доставља установи. Уз пријаву 
доставити: уверење о држављанству, извод из мати-
чне књиге рођених, диплому о стеченом степену 
стручне спреме, уверење да није покренут кривични 
поступак и да није покренута истрага из надлежнос-
ти основних и виших судова и јавних тужилаштава, 
уверење о неосуђиваности које издаје МУП, потврда 
суда да није у складу са законом утврђено дискрими-
наторно понашање. Лекарско уверење се прибавља 
пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве и 
документација се не враћају. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у обзир. Пријаве сла-
ти на горенаведену адресу.

ПРОКУПЉЕ

ОШ „ТОПЛИЧКИ ХЕРОЈИ“
18412 Житорађа, Светосавска 25

тел. 027/8362-970
e-mail: topheroj@mts.rs

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Поседовање одговарајућег образовања у 
складу са Законом о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/17) и Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
- Просветни гласник“ бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017); знање српског језика и 
језика на којем се остварује образовно-васпитни 
рад; држављанство РС; неосуђиваност правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
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ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се налази на 
званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, доставити: оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, оверен препис или оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту, однос-
но испиту за лиценцу (осим за приправнике и друга 
лица која могу засновати радни однос без положеног 
одговарајућег испита); извод из МК рођених и уве-
рење о држављанству; уверење о неосуђиваности; 
доказ о знању језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад (осим кандидата који су одговаруће 
образовање стекли на том језику. Лекарско уверење 
се доставља пре закључења уговора о раду. Пријаве 
слати на горенаведену адресу. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима код надлежне службе за запо-
шљавање.

ОШ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
18400 Прокупље, Кнез Михајлова 55

тел. 027/323-573

Андрагошки асистент
на одређено време до краја школске 

године, односно до 31.08.2020. године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, положена обу-
ка из Интегралног програма обуке за остваривање 
функционалног основног образовања одраслих, 
држављанство РС, психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима, да канди-
дат није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела прописана у чл. 139, став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања. 
Уз пријавни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја кандидат доставља: ориги-
нал или оверену фотокопију дипломе, извод из МК 
рођених, уверење о држављанству, уверење о нео-
суђиваности прибавља школа, а лекарско уверење 
доставља изабрани кандидат. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање.

ЕКОНОМСКО-ТЕХНИЧКА ШКОЛА
18430 Куршумлија, Карађорђева 2

тел. 027/389-024

Наставник српског језика и 
књижевности

за 50% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 
(који ће у школској 2019/2020. години 

обављати рад наставника српског језика 
у иностранству)

Наставник групе економских 
предмета

на одређено време ради замене одсутне 
запослене у школској 2019/2020. 

(породиљско одсуство и одсуство ради 
неге детета)

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове про-
писане чл. 139 став 1 тачка 3 и чл. 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“ бр. 88/2017), да има високо образовање 
стечено на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије, спе-
цијалистичке струковне студије), по пропису који је 
уређивао образовање почев од 10. септембра 2005. 
године и то: на основним студијама у трајању од нај-
мање 4 године, по пропису који је уређивао обра-

зовање до 10. септембра 2005. године, а изузетно 
да је стекао одговарајуће високо образовање на сту-
дијама првог степена (основне академске, односно 
струковне студије и специјалистичке струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или више 
образовање; да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова прак-
се у установи у складу са Европским системом прено-
са бодова или да је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или положио стручни испит 
(испит за лиценцу) и да има образовање у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама („Сл. 
гласник - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2012, 
2/2016, 11/2016 и 2/2017); да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело и да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат доставља пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја: оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању, потврду са факултета о положеним испити-
ма из психологије, педагогије, методике у вредности 
30 бодова и 6 бодова праксе или потврду о поло-
женим испитима из педагогије и психологије или 
потврду о положеном стручном испиту, извод из МК 
рођених и уверење о држављанству не старије од 6 
месеци, лекарско уверење се доставља пре закљу-
чења уговора о раду, уверење да није осуђиван за 
наведена кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 
тачка 3 Закона. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узимати у разматрање као и неоверене 
фотокопије докумената. Проверу психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима врши 
надлежна службе за запошљавање. Кандидат који 
је раније обавио психолошку проверу способности 
може уз пријаву да достави податке када и где је 
провера извршена. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве сла-
ти на горенаведену адресу са назнаком „За конкурс“.

СРЕДЊА ШКОЛА ЖИТОРАЂА
18412 Житорађа, Светосавска 23

тел. 027/8362-020

Наставник машинске групе предмета

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање 
у складу са чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања које је стекло на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије, мастер 
струковне студије); студије другог степена из науч-
не области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; на основним студијама у трајању од нај-
мање 4 године, по пропису који је уређивао обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; лице које 
има завршене студије из научне односно стручне 
области машинства за одговарајући предмет.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава услове пре-
ма чл. 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Кандидати достављају пријавни форму-
лар који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању, извод из матичне књиге рођених и уверење 
о држављанству РС. Пријаве слати на горенаведе-
ну адресу или лично. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

СМЕДЕРЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
 „ЛАЗАР СТАНОЈЕВИЋ“

11411 Ратари
тел. 026/4392-100

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: 1) Кандидат треба да испуњава услове про-
писане чланом 122 ставови 2 и 5, чланом 139 и чла-
ном 140 став 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 10/2019) 
и Правилником о ближим условима за избор дирек-
тора установа образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, број 108/2015) и то: да има одговарајуће 
образовање из члана 140 ставови 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања, стечено 
за наставника основне школе у подручју рада школе: 
разредне и предметне наставе у основној школи и 
педагога и психолога, на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: 1) а) сту-
дије другог степена из научне, односно струковне 
области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета или б) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинију целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагош-
ких наука: 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 струковне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; или 2) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10.09.2005. године; изузетно, ако се на конкурс 
не пријави ниједан кандидат са одговарајућим обра-
зовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона, дужност 
директора основне школе може да обавља лице које 
има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 
Закона за наставника те врсте школе, дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку 
и положен испит за директора установе и најмање 
десет година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања, 2) дозволу за рад наставника, васпита-
ча и стручног сарадника; 3) обуку и положен испит 
за директора установе, 4) најмање осам година рада 
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 осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 7) држављанство Репу-
блике Србије; 8) знање српског језика, на којем се 
остварује образовно-васпитни рад у школи.

ОСТАЛО: Кандидат подноси: пријаву на конкурс 
(образац на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
својеручно потписана) и биографске податке, однос-
но радну биографију са кратким прегледом кре-
тања у служби; оверену копију - препис дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању, у складу са 
одредбом члана 140 Закона; оверену копију - препис 
уверења о положеном стручном испиту или испиту 
за лиценцу за наставника или стручног сарадника; 
оверен препис или оверену фотокопију уверења о 
завршеној обуци и положеном испиту за директора 
(пријава без овог доказа сматраће се потпуном, а 
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Посао се не чека, 
посао се тражи
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изабрани кандидат биће дужан да у законском року 
изврши обуку и полаже испит), доказ о радном стажу 
у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања - потвр-
да издата након објављивања конкурса; доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци), 
уверење надлежног суда да против кандидата није 
покренут кривични поступак доношењем наредбе о 
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој 
није претходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре подношења оптужног 
предлога за кривична дела из члана 139 ст. 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (не старије од 6 месеци); уверење из казнене 
евиденције надлежне полицијске управе у складу 
са чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (не старије од 6 месеци); 
доказ да кандидат није правноснажно осуђен за 
привредни преступ у вршењу дужности - потврда 
привредног суда (не старије од 6 месеци); уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или ове-
рена копија, не старија од 6 месеци); извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или оверена копија, не 
старија од 6 месеци); оверену фотокопију доказа о 
резултату стручно-педагошког надзора о раду кан-
дидата (извештај просветног саветника уколико кан-
дидат исти поседује); оверену фотокопију о резулта-
ту стручно-педагошког надзора и оцену спољашњег 
вредновања, уколико се на конкурс пријављује лице 
које је претходно обављало дужност директора; 
доказ о знању српског језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на српском језику); 
радну биографију са предлогом плана рада; доказ о 
поседовању организационих способности - факулта-
тивно. Оригинали, оверени преписи или фотокопије 
свих докумената не смеју бити старији од шест месе-
ци. Сматраће се непотпуном пријава уз коју су при-
ложени преписи и копије исправа који нису оверени 
код надлежног органа. Рок за достављање пријава 
са доказима је 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови”. Пријаве са докази-
ма се достављају у затвореној коверти, са назнаком 
„Конкурс за директора школе“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити разматране. Пријаве и 
достављена документација се не враћају. О резулта-
тима конкурса кандидат ће бити обавештен у року од 
8 дана од дана пријема решења о именовању дирек-
тора школе од стране Министра просвете, науке и 
технолошког развоја. Рок за пријављивање кандида-
та је 8 дана од дана објављивања конкурса.

ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА
11420 Смедеревка Паланка, Вука Караџића 18

тел. 026/310-631

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове про-
писане чл. 122, 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019); 1) да има одгова-
рајуће образовање за наставника и стручног сарад-
ника гимназије: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије), и то: студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука. 
Лице мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; 2) да има дозволу за рад за 
наставника, педагога или психолога (положен струч-
ни испит - лиценца); 3) да има психичку, физичку и 

здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 4) 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; 5) да има држављанство Републике Србије; 
6) да зна српски језик; 7) најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 8) да има 
обуку и положен испит за директора установе.

ОСТАЛО: Кандидат треба да приложи: попуњен и 
одштампан пријавни формулар са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, биографију и предлог програма 
рада директора школе; доказ да поседује одгова-
рајуће образовање (оригинал или оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању); доказ 
о положеном испиту за лиценцу / стручни испит 
(оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту / лиценца); потврду о раду у области 
образовања и васпитања (оригинал, најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег обра-
зовања); доказ да има обуку и положен испит за 
директора установе (изабрани кандидат који нема 
положен испит за директора дужан је да га положи 
у року од две године од дана ступања на дужност, 
те се пријава неће сматрати непотпуном, а иза-
брани кандидат ће бити у обавези да у законском 
року положи испит за директора школе); доказ да 
није осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања (уверење надлежне полицијске управе, 
не старије од 30 дана); доказ да против њега није 
покренут кривични поступак доношењем наредбе 
о спровођењу истраге, потврђивањем оптужни-
це којој није претходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре доношења 
оптужног предлога за кривична дела из члана 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (уверење надлежног суда, не 
старије од 30 дана); доказ из надлежног привред-
ног суда да није осуђиван за привредни преступ у 
вршењу раније дужности (оригинал или оверена 
копија, не старија од 30 дана); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена копија, не 
старија од 6 месеци); уверење о држављанству 
РС (оригинал или оверена копија, не старија од 6 
месеци); лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и учени-
цима, не старије од 6 месеци; оверена копија дока-
за о резултату стручно-педагошког надзора у раду 
ако кандидат поседује (извештај просветног савет-
ника); доказ да зна српски језик (уколико је канди-
дат стекао одговарајуће високо образовање из чл. 
140 став 1 и 2 Закона на српском језику, сматра се 
да је достављањем овог доказа доставио и доказ да 
зна српски језик); доказ о резултатима стручно-пе-
дагошког надзора школе и оцену спољашњег вред-
новања за кандидате који су претходно обављали 
дужност директора. Копије доказа које се подносе 
при конкурисању за избор директора оверавају се 
од стране надлежног органа, јер се у супротном 
неће узети у разматрање. Школа нема обавезу да 
пријављеним кандидатима враћа приложену доку-
ментацију. Рок за достављање пријава је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Пријаве доставља-
ти на адресу: Паланачка гимназија, Смедеревска 
Паланка, Вука Караџића 18, са назнаком „Конкурс 
за директора“. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе и 
путем телефона: 026/310-631.

ГИМНАЗИЈА ВЕЛИКА ПЛАНА
11320 Велика Плана, Војводе Мишића 3

тел. 026/514-269, факс: 026/514-059
e-mail: gimplana@verat.net

Наставник немачког језика
са 85% радног времена, на одређено 

време ради замене запослене на 
породиљском одсуству

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, кандидати достављају потреб-
ну документацију у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Кандидат за радно место наставник 
треба да испуњава услове из члана 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања, и то: 
а) да има одговарајуће образовање према Правил-
нику о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у гим-
назији („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
15/2013,11/2016, 2/2017,11/2017, 13/2018 и 7/2019): 
за наставника немачког језика: професор, односно 
дипломирани филолог за немачки језик и књижев-
ност; професор немачког језика и књижевности и 
италијанског језика; мастер филолог (студијски про-
грам или главни предмет, односно профил Немач-
ки језик и њижевност); мастер професор језика и 
књижевности (студијски програм или главни пред-
мет, односно профил Немачки језик и књижевност), 
мастер професор предметне наставе (претходно 
завршене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет). б) 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; в) није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; г) има држављанство 
Републике Србије; д) зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да поднесу уз пријаву 
на конкурс: кратку биографију; оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми или уверења 
о стеченом високом образовању, ако диплома није 
уручена; уверење о неосуђиваности; уверење о 
држављанству (оригинал или оверену фотокопију); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рену фотокопију); уверење (потврду) о образовању 
из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова или 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту. Кандидат који буде изабран дужан је да пре 
закључења уговора о раду достави лекарско уве-
рење. Пријаве слати на адресу Гимназије у Великој 
Плани, Војводе Мишића 3, са назнаком „За конкурс“. 
Рок за подношење пријаве износи 8 дана. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити на телефон: 026/514-059.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧЈЕ ЦАРСТВО“

11320 Велика Плана
Булевар деспота Стефана 38

тел. 026/514-104 

Стручни сарадник - педагог
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, најкасније 
до повратка привремено одсутног 

запосленог на рад

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће обра-
зовање - на студијама другог степена педагошке 
струке (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије); на 
основним студијама педагошке струке у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, 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 нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављанство 
Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад. Дока-
зи о испуњавању услова: кандидати попуњавају 
пријавни формулар објављен на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи и то: оверени пре-
пис или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, оригинал или оверена копија уверења 
из казнене евиденције о неосуђиваности (уверење 
не сме да буде старије од 6 месеци), оригинал или 
оверена копија уверења о држављанству Републи-
ке Србије, оригинал или оверена копија извода из 
матичне књиге рођених, краћу радну биографију, 
доказ да знају српски језик (доказ - потврду да је 
кандидат положио српски језик достављају само 
кандидати који образовање нису стекли на српском 
језику). Уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом изабрани кандидат 
доставиће пре закључења уговора о раду. Конкурс 
ће бити објављен у публикацији „Послови“ Нацио-
налне службе за запошљавање. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Конкурс ће спроводити конкурсна комисија коју ће 
директор именовати посебним решењем. Конкурсна 
комисија доноси решење о избору кандидата у року 
од 8 дана од обављеног разговора са кандидатима, 
а по добијању резултата психолошке процене спо-
собности за рад са децом. Пријаве послати на адре-
су: Предшколска установа „Дечје царство“, Булевар 
деспота Стефана 38, 11320 Велика Плана. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити путем теле-
фона: 026/514-104, 026/516-913.

СОМБОР

ОСНОВНА ШКОЛА
 „АВРАМ МРАЗОВИЋ“
25000 Сомбор, Подгоричка 2

тел. 025/412-941

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописа-
них Законом о раду треба да испуњава и услове из 
члана 122 став 5, члана 139 и члана 140 става 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др.закони 

и 10/2019), и то: да има одговарајуће високо обра-
зовање за наставника у основној школи, односно 
педагога или психолога, стечено: 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије), и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; да има дозволу за рад за наставни-
ка, педагога или психолога (положен стручни испит/
лиценцу); да има најмање 8 година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 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 (члан 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања); да против кандидата није покренут 
кривични поступак и да није покренута истрага; да 
има држављанство Републике Србије; да има поло-
жен испит за директора школе (кандидат који нема 
положен испит за директора може бити изабран 
за директора, уз обавезу да исти положи у зако-
ном прописаном року); да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма (лекарско уверење изабрани кандидат доставља 
пре закључења уговора о раду); да зна српски језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад (уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на срп-
ском језику). Директор се бира на период од четири 
године. Уз пријаву кандидат подноси: биографију са 
кратким прегледом кретања у служби и предлогом 
програма рада директора школе; оверену фотоко-
пију дипломе о завршеном одговарајућем образо-
вању; оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту / лиценцу за наставника, педагога 
или психолога; потврду о радном искуству - најмање 
8 година радног искуства у области образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; уверење надлежног суда да против кандидата 
није покренут кривични поступак и да није покрену-
та истрага (не старије од 6 месеци); уверење издато 
од надлежне полицијске управе о казненој евиден-
цији за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(не старије од 6 месеци); уверење о држављанству; 
оверену фотокопију уверења о положеном испиту 
за директора школе (пријава која не буде садржала 
уверење о положеном испиту за директора школе, 
неће се сматрати непотпуном, а изабрани канди-
дат је дужан да у законом прописаном року поло-
жи испит за директора школе); лекарско уверење 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (изабрани кандидат 
доставља пре закључења уговора о раду); доказ о 
знању српског језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад (само кандидат који одговарајуће 
образовање није стекао на српском језику) - канди-
дат доставља потврду одговарајуће високошколске 
установе да је положио испит из српског језика (ори-
гинал или оверену фотокопију); фотокопију важеће 
личне карте или очитану биометријску личну карту; 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора шко-
ле и оцену спољашњег вредновања (само кандидат 
који је претходно обављао дужност директора шко-
ле). Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви“ Националне службе за запошљавање. Непотпу-

не и неблаговремене пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријаве са документацијом достављају 
се путем поште на адресу школе, са назнаком „За 
конкурс” или лично у канцеларији секретара шко-
ле, радним данима од 8 до 14 часова. Ближа оба-
вештења могу се добити код секретара школе на 
наведени телефон. Министар у року од 30 дана од 
дана пријема документације коју му доставља Школ-
ски одбор, врши избог директора школе и доноси 
решење о његовом именовању, о чему школа оба-
вештава кандидате који су се пријавили на конкус.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
СА ДОМОМ УЧЕНИКА 

25260 Апатин, Пригревачка 72
тел. 025/772-216

Директор 
мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да 
испуњава услове прописане чланом 139 и 140 став 
1 и 2 и чланом 122 став 5 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 88/17, 27/18 и 10/19) и Правилником о ближим 
условима за избор директора установа образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, број 108/2015), 
и то: 1) да има високо образовање; 2) да има одго-
варајуће радно искуство на пословима образовања и 
васпитања; 3) да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 4) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
или привредни преступ утврђен Законом о основама 
система образовања и васпитања; 5) за које није, у 
складу са Законом утврђено дискриминаторно пона-
шање; 6) да има држављанство Републике Србије; 
7) да зна српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад; 8) да има дозволу за рад (лицен-
ца за наставника, психолога или педагога, односно 
положен стручни испит); 9) које има обуку и положен 
испит за директора. Кандидат за директора школе 
има одговарајуће образовање и радно искуство ако 
је стекао високо образовање за наставника те врсте 
школе и подручја рада, за педагога и психолога: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије), и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, 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 прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Лице из претходног става тачка 1) подтачка (2) 
мора да има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; има најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања након стеченог одговарајућег образовања; доз-
вола за рад (лиценца за наставника, психолога или 
педагога, односно положен стручни испит); обука и 
положен испит за директора установе (поседовање 
лиценце за директора установе - кандидат који ту 
лиценцу не поседује може бити изабран, али ће бити 
дужан да испит за директора установе положи у року 
од две године од дана ступања на дужност у складу 
са одредбама Закона о основама система образовања 
и васпитања); психичка, физичка и здравствена спо-
собност за рад са децом и ученицима; држављанство 
Републике Србије; није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће; за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тивправног саобраћаја и противчовечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата 

Наука и образовање
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није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; кандидат за директора установе образо-
вања и васпитања не може да буде лице које је прав-
носнажно осуђено за привредни преступ у вршењу 
раније дужности; зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад; доказ о резулта-
тима стручно-педагошког надзора установе и оце-
ну спољашњег вредновања (само кандидати који су 
претходно обављали дужност директора установе); 
преглед кретања у служби са биографским подаци-
ма. Уз пријаву кандидат подноси: попуњен формулар 
за пријаву на конкурс (налази се на сајту Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, www.
mpn.gov.rs); биографију са кратким прегледом кре-
тања у служби; оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању; оверену фотокопију 
докумената о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту за наставника, педагога или психо-
лога (дозвола за рад); потврду о радном стажу у уста-
нови на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања (оригинал); уве-
рење из надлежне службе МУП-а да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
наведена у условима за избор директора; уверење 
основног суда да против кандидата није покренут кри-
вични поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није прет-
ходила истрага или доношењем решења о одређи-
вању притвора пре подношења оптужног предлога за 
наведена кривична дела; уверење привредног суда 
да није правноснажно осуђен за привредни преступ 
у вршењу раније дужности, не старије од 30 дана; 
уревење о држављанству РС не старије од 6 месеци; 
извод из матичне књиге рођених са холограмом (ори-
гинал или оверену фотокопију); извештај просветног 
саветника као доказ о резултату стручно-педагош-
ког надзора у раду кандидата (уколико је кандидат 
имао појединачни стручно-педагошки надзор); уко-
лико нема овај извештај, кандидат доставља краћу 
изјаву на околност недостављања извештаја; доказ 
о резултатима стручно-педагошког надзора и оцену 
спољашњег вредновања доставља кандидат на кон-
курсу који је претходно обављао дужност директора 
школе; оверену фотокопију уверења о положеном 
испиту за директора установе (пријава која не садржи 
уверење о положеном испиту за директора устано-
ве неће се сматрати непотпуном, изабрани кандидат 
ће бити у обавези да у законском року положи испит 
за директора школе); уколико кандидат није стекао 
одговарајуће образовање на српском језику, у обаве-
зи је да достави доказ да је положио испит из срп-
ског језика по програму одговарајуће високо школ-
ске установе. Доказ да кандидат поседује психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима доставља изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора. Пријаве доставити лично или поштом 
на адресу: Техничка школа са домом ученика, 25260 
Апатин, Пригревачка 72, са назнаком „Пријава на кон-
курс за директора”. Рок за достављање пријава је 15 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Школа нема обавезу враћања конкурсне 
документације. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе, на телефон број: 
025/772-216.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ОШ „VI УДАРНА ВОЈВОЂАНСКА 
БРИГАДА“

22423 Грабовци, Главна 40
тел. 022/450-603, факс: 022/450-060

Наставник биологије
са 40% радног времена, на одређено 

време до повратка привремено одсутног 
запосленог

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образо-
вање у складу са Законом о основама система обра-
зовања и васпитања и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи; 2) да има психичку, физичку 

и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; 4) 
да има држављанство Републике Србије; 5) да зна 
српски језик. Кандидат је у обавези да приложи сле-
дећа документа, у оригиналу или овереној копији: 
пријавни формулар попуњен и одштампан са интер-
нет странице Министарства просвете; диплому о 
стеченом одговарајућем образовању; доказ о нео-
суђиваности за кривична дела из члана 139 став 1 
тачка 3 Закона; уверење о држављанству Републике 
Србије; доказ о познавању српског језика подноси 
кандидат који није стекао образовање на српском 
језику. Доказ о физичкој, психичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима доставиће 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Кандидат који буде изабран биће у обавези да, пре 
закључења уговора о раду, за документа која је при-
ложио као оверену копију достави на увид оригинал-
на документа. Рок за достављање пријава износи 8 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене или непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање.

ШОСО „АНТОН СКАЛА“
22300 Стара Пазова, Карађорђева 12

тел. 022/310-026

Дефектолог наставник
у комбинованом одељењу од четири 

разреда у посебним условима, на 
одређено време до повратка запослене 

са боловања

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу 
са чл. 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања и следећег степена и врсте стручне 
спреме професор, односно дипломирани дефекто-
лог за рад са децом ментално ометеном у развоју; 
дипломирани дефектолог - олигофренолог; мастер 
дефектолог, који је на основним академским студија-
ма завршио студијски програм Специјална едукација 
и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном 
развоју; дипломирани дефектолог - мастер, који је 
на основним академским студијама завршио сту-
дијски програм Специјална едукација и рехабилита-
ција особа са тешкоћама у менталном развоју; про-
фесор, односно дипломирани дефектолог за рад са 
децом оштећеног слуха; дипломирани дефектолог 
- сурдоаудиолог, дипломирани дефектолог одсека 
(групе или смера) за рад са лицима оштећеног слу-
ха; наставник дефектолог одсека (групе или смера) 
за рад са лицима оштећеног слуха; мастер дефе-
ктолог, који је на основним академским студијама 
завршио студијски програм Специјална едукација 
и рехабилитација глувих и наглувих особа; дипло-
мирани дефектолог-мастер, који је на основним 
академским студијама завршио студијски програм 
Специјална едукација и рехабилитација глувих и 
наглувих особа; мастер дефектолог, који је на основ-
ним односно мастер академским студијама завр-
шио модул сметње и поремећаји слуха, професор, 
односно дипломирани дефектолог за рад са децом 
оштећеног вида; дипломирани дефектолог - тифло-
лог; мастер дефектолог, који је на основним академ-
ским студијама завршио студијски програм Специјал-
на едукација и рехабилитација особа са оштећењем 
вида; дипломирани дефектолог - мастер, који је на 
основним академским студијама завршио студијски 
програм Специјална едукација и рехабилитација 
особа са оштећењем вида; мастер дефектолог, који 
је на основним, односно мастер академским студија-
ма завршио модул сметње и поремећаји вида; про-
фесор, односно дипломирани дефектолог за рад са 
телесно инвалидним лицима; мастер дефектолог, 
који је на основним академским студијама завршио 
студијски програм Специјална едукација и рехабили-
тација особа са моторичким поремећајима; дипло-
мирани дефектолог - мастер, који је на основним 
академским студијама завршио студијски програм 
Специјална едукација и рехабилитација особа са 
моторичким поремећајима; мастер дефектолог, који 

је на основним, односно мастер академским студија-
ма завршио модул моторичке сметње и поремећаји; 
дипломирани дефектолог - мастер који је на основ-
ним академским студијама завршио смер инклузивно 
образовање; мастер дефектолог, који је на основним 
академским студијама завршио студијски програм за 
специјалног едукатора; дипломирани дефектолог - 
мастер, који је на основним академским студијама 
завршио студијски програм за специјалног едукато-
ра. 

Наставник предметне наставе
у посебним условима, на одређено време 

до повратка запослене са боловања

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чла-
ном 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17,27/18,10/19 и 
др. закон), односно: професор, односно дипломира-
ни дефектолог за рад са децом ментално ометеном у 
развоју; дипломирани дефектолог - олигофренолог; 
мастер дефектолог, који је на основним академским 
студијама завршио студијски програм Специјална 
едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у 
менталном развоју; дипломирани дефектолог - мас-
тер, који је на основним академским студијама завр-
шио студијски програм Специјална едукација и реха-
билитација особа са тешкоћама у менталном развоју; 
професор, односно дипломирани дефектолог за рад 
са децом оштећеног слуха; дипломирани дефекто-
лог - сурдоаудиолог, дипломирани дефектолог одсе-
ка (групе или смера) за рад са лицима оштећеног 
слуха; наставник дефектолог одсека (групе или сме-
ра) за рад са лицима оштећеног слуха; мастер дефе-
ктолог, који је на основним академским студијама 
завршио студијски програм Специјална едукација 
и рехабилитација глувих и наглувих особа; дипло-
мирани дефектолог-мастер, који је на основним 
академским студијама завршио студијски програм 
Специјална едукација и рехабилитација глувих и 
наглувих особа; мастер дефектолог, који је на основ-
ним односно мастер академским студијама завр-
шио модул сметње и поремећаји слуха, професор, 
односно дипломирани дефектолог за рад са децом 
оштећеног вида; дипломирани дефектолог - тифло-
лог; мастер дефектолог, који је на основним академ-
ским студијама завршио студијски програм Специјал-
на едукација и рехабилитација особа са оштећењем 
вида; дипломирани дефектолог - мастер, који је на 
основним академским студијама завршио студијски 
програм Специјална едукација и рехабилитација 
особа са оштећењем вида; мастер дефектолог, који 
је на основним, односно мастер академским студија-
ма завршио модул сметње и поремећаји вида; про-
фесор, односно дипломирани дефектолог за рад са 
телесно инвалидним лицима; мастер дефектолог, 
који је на основним академским студијама завршио 
студијски програм Специјална едукација и рехабили-
тација особа са моторичким поремећајима; дипло-
мирани дефектолог - мастер, који је на основним 
академским студијама завршио студијски програм 
Специјална едукација и рехабилитација особа са 
моторичким поремећајима; мастер дефектолог, који 
је на основним, односно мастер академским студија-
ма завршио модул моторичке сметње и поремећаји; 
дипломирани дефектолог - мастер који је на основ-
ним академским студијама завршио смер инклузивно 
образовање; мастер дефектолог, који је на основним 
академским студијама завршио студијски програм за 
специјалног едукатора; дипломирани дефектолог - 
мастер, који је на основним академским студијама 
завршио студијски програм за специјалног едукато-
ра. 

Чистачица
у посебним условима, на одређено време 

ради замене запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чла-
ном 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17,27/18,10/19 
и др. закон), односно основно образовање и васпи-
тање.
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ОСТАЛО: да кандидати имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
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 коме се остварује обра-
зовно васпитни рад - уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на српском језику, кандидат дос-
тавља доказ одговарајуће високошколске установе 
надлежне за издавање таквих докумената о позна-
вању језика на коме се изводи образовно-васпитни 
рад. Уз пријавни формулар кандидати достављају 
следећу документацију: кратку биографију, извод из 
матичне књиге рођених (оверену фотокопију); уве-
рење о држављанству РС (оверену фотокопију); ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
уверење из МУП-а из казнене евиденције; доказ о 
знању српског језика и језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад у школи, доказ се доставља 
само уколико одговарајуће образовање није стечено 
на том језику и фотокопију личне карте. Доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима изабрани кан-
дидат ће доставити пре закључења уговора о раду. 
Докази о испуњавању услова конкурса се подносе 
у оригиналу или овереним фотокопијама. Фотоко-
пије које нису оверене од стране надлежног органа 
неће се узети у разматрање. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са 
потребном документацијом подносе се у затворе-
ној коверти, на адресу школе: ШОСО „Антон Скала“, 
Стара Пазова, Карађорђева 12, лично или поштом, 
са назнаком „Конкурс“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у обзир.

СУБОТИЦА

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Марка Орешковића 16

Наставник страног језика за ужу 
научну област Страни језик - 

енглески језик
на одређено време од пет година

Асистент за ужу научну област 
Електротехничко инжењерство
на одређено време од три године

УСЛОВИ: Настава се изводи двојезично, по акре-
дитованим студијским програмима школе (српски и 
мађарски наставни језик). Кандидати, поред општих 
услова, треба да испуњавају услове утврђене чл. 79 
и 84 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС” 
број 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018), чл. 32 
и 37 Статута Високе техничке школе струковних сту-
дија у Суботици и чл. 9 и 12 Правилника о избору у 
звања наставника и сарадника школе. 

Уз пријаву на конкурс за избор наставника страног 
језика, кандидати подносе: биографију са подацима 
о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе 
о стеченом високом образовању првог степена из 
уже научне области за коју се бира, доказ о про-
сечној оцени у току студија (најмање 8), потврду о 
оцену педагошког рада - мишљење студената, уко-
лико кандидат поседује педагошко искуство, спи-
сак објављених стручних радова, као и саме радо-

ве (на захтев Комисије), уверење о држављанству, 
извод из књиге рођених, доказ да није осуђиван 
(прибавља се у МУП-у) и доказ да није под истрагом 
(прибавља се у суду).

Уз пријаву на конкурс за избор асистента, кандида-
ти подносе: биографију са подацима о досадашњем 
раду, оверене фотокопије диплома о стеченим прет-
ходним степенима студија из уже научне области за 
коју се бира, доказ да је студент докторских студија 
и доказ да је сваки од претходних степена студија 
завршио са просечном оценом најмање 8, потвр-
ду о оцени педагошког рада - мишљење студена-
та, уколико кандидат поседује педагошко искуство, 
уверење о држављанству, извод из књиге рођених, 
доказ да није осуђиван (прибавља се у МУП-у) и 
доказ да није под истрагом (прибавља се у суду). 

ОСТАЛО: Пријаву са доказима о испуњавању услова 
конкурса доставити Секретаријату школе, на горена-
ведену адресу, у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се разматрати.

ОИСШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“
24000 Суботица, Ивана Горана Ковачића 14

1. Наставник практичне наставе 
у подручју рада Пољопривреда, 
производња и прерада хране, са 
20% радног времена на српском 
наставном језику и 20% радног 

времена на мађарском наставном 
језику и наставник предметне 

теоријске наставе у подручју рада 
Пољопривреда, приизводња и 
прерада хране, са 30% радног 
времена на српском наставном 

језику и 30% радног времена на 
мађарском наставном језику
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред услова прописаних чл. 139 и 144 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019), 
кандидат за горе наведено радно место треба да 
има: одговарајуће високо образовање према чла-
ну 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017) и према 
Правилнику о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама за ученике лако ментално ометене у 
развоју („Службени гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 1/95, 24/2004, 10/2009, 2/2012 и 11/2016). Поред 
одговарајућег високог образовања, кандидат тре-
ба да испуњава следеће услове: да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; држављанство Републике Србије; 
доказ да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 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 санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да зна српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. Наставник мора 
да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
приложи: оверен препис/фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању, уверење о држављанству Репу-
блике Србије или оверену фотокопију, извод из 
матичне књиге рођених или оверену фотокопију, 
доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 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 санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторско понашање, доказ да 
има образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова, лекарско уверење о 
поседовању психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима тражиће се нак-
надно за кадидата који буде био изабран. Уз пријаву 
на конкурс кандидат треба да достави своју профе-
сионалну биографију. Психолошку процену способ-
ности кандидата за рад са децом и ученицима извр-
шиће Национална служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Пре закљу-
чења уговора о раду кандидат треба да прибави уве-
рење да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима. Избор се врши 
у складу са Законом о основама система образовања 
и васпитања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. У складу са чланом 155 
став 1 и 2, у вези са чланом 154 став 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Кандидати који уђу у ужи избор 
биће позвани на разговор. Пријаве на конкурс слати 
на адресу школе. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса.

УЖИЦЕ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„НЕВЕН“

31250 Бајина Башта, Вука Караџића 34
тел. 031/864-188, лок. 12

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време, најкасније до 

31.08.2020. године

УСЛОВИ: у радни однос може бити примљено лице 
под условима прописаним законом и ако има: средње 
образовање са звањем медицинска сестра - васпи-
тач; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 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 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, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик на 
коме се остварује васпитно-образовни рад.

Васпитач
на одређено време, најкасније до 

31.08.2020. године
4 извршиоца

Наука и образовање
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Наука и образовање

УСЛОВИ: у радни однос може бити примљено лице 
под условима прописаним законом и ако има: одго-
варајуће образовање - високо образовање на сту-
дијама другог степена мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије) по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године; на студијама првог степена (основне академ-
ске, однсоно струковне студије), студијама у трајању 
од три године или одговарајуће више образовање; 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; није осуђивано пра-
воснажном 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 
човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик на 
коме се остварује васпитно-образовни рад.

Дефектолог
на одређено време, најкасније до 

31.08.2020. године

УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање - високо 
образовање: на студијама другог степена, мастер 
академске студије, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије), по про-
пису који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године; на студијама првог степе-
на (основне академске, односно струковне студије); 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; није осуђивано пра-
воснажном 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 
човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик на 
коме се остварује васпитно-образовни рад.

Спремачица
на одређено време, најкасније до 

31.08.2020. године

УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање, заврше-
но основно образовање; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 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 дру-
гих 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 коме се остварује вас-
питно-образовни рад. 

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: потпуну личну и радну биогрфију са адре-
сом и контакт телефоном, диплому о стеченом обра-
зовању; извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству РС, уверење да кандидат није осуђи-
ван (уверење МУП-а); пријавни формулар (образац 

пријавног формулара кандидати преузимају са сајта 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја). Кандидати подносе документа у оригиналу 
или оверене копије. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја РС, 
а потребну документацију, заједно са одштампа-
ним формуларом, достављају установи. Пре закљу-
чења уговора о раду кандидат доставља доказ којим 
потврђује да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у пуб-
ликацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве се подносе лич-
но или путем поште, на горенаведену адресу, са наз-
наком „За конкурс“. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити на број телефона: 031/864-188, локал 
12. Конкурс траје 8 дана од објављивања. Неблаго-
времене пријаве неће бити разматране.

ВАЉЕВО

ОШ „ПРОТА МАТЕЈА НЕНАДОВИЋ“
14201 Бранковина
тел. 014/272-116

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 
основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018-други закони 
и 10/2019) 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 предмет-
не наставе у основној школи и педагога и психоло-
га, на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких 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 нај-
мање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; да има дозволу за рад (лиценцу) за наставника, 
васпитача и стручног сарадника, односно положен 
стручни испит; да има савладану обуку и положен 
испит за директора установе; да има најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да није правоснажно осуђиван за привредни 
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 резултатима стручно-педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања (доставља канди-
дат на конкурсу 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. Изу-
зетно, 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 („Сл. гласник РС” 88/2017, 27/2018-др.закони 
и 10/2019), дужност директора може да обавља и 
лице које има образовање из члана 140 став 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања за 
наставника основне школе, дозволу за рад наставни-
ка или стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање десет година рада 
у установи образовања након стеченог образовања. 
Уз пријаву на конкурс (својеручно потписану) учес-
ници конкурса достављају следећу документацију 
којом доказују да испуњавају прописане услове: 
биографију са кратким прегледом кретања у служби 
и предлогом плана рада директора школе за време 
трајања мандата; оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; оверену фото-
копију 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 вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања 
(оригинал); уверење из надлежне службе Министар-
ства унутрашњих послова да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела наве-
дена у условима за избор директора (издато након 
објављивања конкурса, оригинал); уверења осно-
вног суда да против кандидата није покренут кри-
вични поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није прет-
ходила истрага или доношењем решења о одређи-
вању притвора пре подношења оптужног предлога 
- за наведена кривична дела (издато након објављи-
вања конкурса, оригинал); уверење привредног 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 од датума објаве конкурса, оригинал); извод 
из матичне књиге рођених са холограмом (ориги-
нал или оверена фотокопија); лекарско уверење 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, издато 
од надлежне здравствене установе (не старије од 
шест месеци од датума објаве конкурса, оригинал 
или оверена копија); извештај просветног саветника 
као доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
у раду кандидата (уколико је кандидат имао поје-
диначни стручно-педагошки надзор); уколико нема 
овај извештај, кандидат доставља краћу изјаву на 
околност недостављања извештаја; доказ о резул-
татима стручно-педагошког надзора школе и оцену 
спољашњег вредновања доставља кандидат на кон-
курсу који је претходно обављао дужност директора 
школе; оверену фотокопију уверења о положеном 
испиту за директора установе (пријава која не садр-
жи уверење о положеном испиту за директора уста-
нове неће се сматрати непотпуном, а изабрани кан-
дидат ће бити у обавези да у законском року положи 
испит за директора школе); уколико кандидат није 
стекао одговарајуће образовање на српском језику, 
у обавези је да достави доказ да је положио испит 
из српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе (оригинал или оверена фото-
копија). Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Комисија за избор 
директора ће након обраде конкурсне документа-
ције и утврђивања испуњености законом прописа-
них услова за избор директора, обавити интервју 
са кандидатима. Пријаве са потребном документа-
цијом достављају се у затвореној коверти, лично у 
канцеларији секретара школе, радним даном од 9 до 
13 часова или поштом на горе наведену адресу, са 
назнаком „Пријава на конкурс за директора школе“. 
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Непотпуне и неблаговремене пријаве на конурс за 
избор директора школе неће бити разматране. Шко-
ла нема обавезу враћања конкурсне документације. 
Ближа обавештења о конкурсу могу се добити од 
секретара школе, на телефон: 014/272-116. 

ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА
14000 Ваљево, Вука Караџића 3

тел. 014/221-622

Библиотекар
са 20% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног радника 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова (члан 139 и 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, „Сл. 
гласник РС“ број 88/2017, 27/2018 и 10/2019), канди-
дати морају испуњавати и посебне услове предвиђене 
Правилником о степену и врсти образовања  наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у гим-
назији („Сл. гласник СРС - Просветни гласник“, 15/2013, 
11/2016, 2/2017, 11/2017 и 13/2018). Уз пријаву канди-
дати треба да приложе: кратку биографију; овере-
ну фотокопију дипломе; потврду 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 
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; извод из матичне књиге рођених (оверену 
фотокопију или оригинал); уверење о држављанству 
(оверену фотокопију или оригинал); пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја РС; уколико 
кандидат није стекао средње, више или високо обра-
зовање на српском језику у обавези је да достави доказ 
да је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве се 
подносе на горе наведену адресу.

ГИМНАЗИЈА „БРАНИСЛАВ 
ПЕТРОНИЈЕВИЋ“

14210 Уб, Вука Караџића 15
тел. 014/411-149

Наставник хемије
са 80% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, без обзира 
на радно искуство. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају 
школи. Документација потребна за конкурс: 1. ове-
рена копија дипломе о стеченом образовању; 2. 
уверење из казнене евиденције МУП-а (оригинал); 
3. уверење о држављанству (оригинал или оверену 
копију); 4. извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверену копију); 5. кратак CV кандидата. 
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености усло-
ва за пријем у радни однос достављају се на горена-
ведену адресу, са назнаком: “За конкурс”. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве на конкурс неће бити 
разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВЛАДИКА НИКОЛАЈ 

ВЕЛИМИРОВИЋ”
14000 Ваљево, Сувоборска 48

тел. 014/222-279

Наставник хемије
са 10% радног времена, на одређено 

време ради замене запослене до 
повратка са породиљског одсуства и 

одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1) да има одговарајуће високо образо-
вање стечено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, према про-
писима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005; 2) да испуњава услове про-
писане Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник - Просветни гласник РС”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018 и 11/2019); 3) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 4) да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање мита 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; 
5) да има држављанство Републике Србије; 6) да 
зна српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидати треба да доставе: 
1) пријаву на конкурс са основним биографским 
подацима (својеручно потписану); 2) одштампан и 
попуњен пријавни формулар преузет са званичне 
интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја РС, у делу „Ново на сајту”, 
на адреси: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc; 3) оверену фотокопију дипломе или уверења 
о дипломирању; 4) оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству; 5) оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених; 6) извод из казнене евиденције као доказ 
о неосуђиваности за горе наведена кривична дела 
и да није утврђено дискриминаторно понашање, 
које издаје надлежна полицијска управа (не ста-
рије од 6 месеци); 7) доказ о познавању језика на 
ком се остварује образовно-васпитни рад подно-
си кандидат који није стекао диплому на српском 
језику, а доказ треба да буде издат од стране висо-
кошколске установе надлежне за издавање таквих 
докумената (оригинал или оверена фотокопија). 
Фотокопије које се подносе морају бити оверене 
од стране надлежног органа, у супротном неће се 
узети у разматрање, као ни непотпуне и неблаго-
времене пријаве. Кандидати који уђу у ужи избор 
биће упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања. Кандидат 
који буде изабран, пре закључења уговора о раду 
доставља уверење о здравственој способности, 
не старије од шест месеци. Пријаве са потребном 
документацијом доставити лично или поштом, на 
горе наведену адресу школе, са назнаком „Пријава 
на конкурс”. 

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА 
ДОМОМ УЧЕНИКА “ВАЉЕВО”

14000 Ваљево, Владике Николаја 54
тел. 014/221-557

Наставник предметне и практичне 
наставе и вежби групе предмета 

пољопривредна техника
на одређено време (замена директора 

школе док је у мандату), а најкасније до 
29.10.2022. године

УСЛОВИ: за наставника школе може да буде изабра-
но лице које испуњава услове из чл. 139 и чл. 147 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања и Правилника о врсти стручне спреме настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у средњим стручним школама и то да: 1) је стекло 
одговарајуће високо образовање: а) на студијама 
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; б) на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10.09.2005. године; 2) 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано пра-
воснажном 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 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-
минаторско понашање; 4) има држављанство Репу-
блике Србије; 5) има дозволу за рад. Уз пријаву кан-
дидат подноси: оверен препис дипломе о завршеном 
одговарајућем високом образовању; уверење да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела наведена у условима; оверен препис уверења о 
положеном стручном испиту или лиценцу за настав-
ника (дозвола за рад); уверење о држављанству (не 
старије од шест месеци). Лекарско уверење (да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. 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. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране. Пријаве се достављају непосредно секрета-
ријату школе или поштом на горе наведену адресу. 
Ближа обавештења могу се добити у секретаријату 
школе, на телефон: 014/225-740.

ОШ “СТЕВАН ФИЛИПОВИЋ”
14222 Дивци

тел. 014/274-507, 274-200

Наставник српског језика са 94,4% 
радног времена и библиотекар са 

5,6% радног времена 
на одређено време ради замене 

запосленог коме мирује радни однос до 
истека првог мандата директора

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Зако-
ном 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-аутен-
тично тумачење), потребно је да кандидат испуњава 
и посебне услове прописане чл. 139 и чл. 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18-др. закони и 10/19), 
и то: 1) има одговарајуће високо образовање стече-
но на: студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке 

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање www.nsz.gov.rs
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академске студије); основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; студијама првог степена (основне академ-
ске, односно струковне и специјалистичке струковне 
студије) и студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем; 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 3) 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 
примања или давања мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторено 
понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 
5) зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидат доставља: 
биографију; оригинал или оверену копију дипломе 
о стеченој стручној спреми; извод из матичне књи-
ге рођених; уверење о држављанству; доказ да није 
осуђиван правоснажном пресудом; доказ о посе-
довању психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима, доставља се пре 
закључења уговора о раду. Уз пријаву, сви тражени 
докази морају бити достављени као оригинали или 
оверене копије оригинала. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве на конкурс неће се узимати у разма-
трање при одлучивању по конкурсу. 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 запошљавање. Пријаве доставити лично 
или поштом на горе наведену адресу, са назнаком 
“За конкурс - за пријем у радни однос, на радно 
место: наставник српског језика и библиотекар - не 
отварати”. 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА “УБ”
14210 Уб, Вука Караџића 15

тел. 014/411-149

Наставник хемије
са 20% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, без обзира 
на радно искуство. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају 
школи. Документација потребна за конкурс: 1. ове-
рена копија дипломе о стеченом образовању; 2. 
уверење из казнене евиденције МУП-а (оригинал); 
3. уверење о држављанству (оригинал или оверену 
копију); 4. извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверену копију); 5. кратак CV кандидата. 
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености усло-
ва за пријем у радни однос достављају се на горе 
наведену адресу, са назнаком „За конкурс“. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве на конкурс неће бити 
разматране.

ВРАЊЕ

ГИМНАЗИЈА „СКЕНДЕРБЕУ“
17523 Прешево, 15. новембар 100

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да 
испуњава услове прописане чл. 122, 139 и 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018-др.
закони и 10/2019), као и Правилником о ближим 
условима за избор директора установе образовања 

и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 108/2015). За дирек-
тора школе може бити изабрано лице које испуња-
ва следеће услове: одговарајуће високо образовање 
из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања за наставника гимназије, 
психолога или педагога 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 педагош-
ких наука 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); поседовање дозволе за рад (лиценце) настав-
ника, васпитача и стручног сарадника; поседовање 
лиценце за директора установе (кандидат који ту 
лиценцу не поседује може бити изабран, али ће 
бити дужан да испит за директора установе положи 
у року од две године од дана ступања на дужност); 
поседовање психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима; поседовање 
држављанства Републике Србије; знање српског 
језика и језика на којем се изводи образовно-васпит-
ни рад; 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; најмање осам година 
рада на пословима образовања и васпитања у уста-
нови за образовање и васпитање, након стеченог 
одговарајућег образовања. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба 
да приложи: уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених; диплому о стеченом одговарајућем 
образовању; доказ о знању српског језика (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли 
на српском језику); уверење о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту за наставника, 
васпитача и стручног сарадника; потврду о радном 
стажу у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања; 
уверење да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудомза кривично дело (из казнене евиденције 
МУП-а, не старије од 6 месеци); уверење суда да 
против кандидата није покренут кривични поступак 
(не старије од 6 месеци); уверење привредног суда 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за привредни преступ (не старије од 6 месеци); доказ 
о резултатима стручно-педагошког надзора устано-
ве и оцену спољашњег вредновања (само кандида-
ти који су претходно обављали дужност директора 
установе); оверену фотокопију извештаја просвет-
ног саветника (уколико поседује такав извештај); 
оверену фотокопију лиценце за директора установе 
(ако је кандидат поседује); лекарско уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима(не старије од 6 месеци); радну 
биографијуса предлогом програма рада директора. 
Сви документи морају бити у оригиналу или овере-
ној фотокопији. Рок за пријављивање кандидата је 
15 дана од дана објављивања конкурса са назнаком 
„Конкурс за директора“. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће бити разматране. Додатне информа-
ције могу се добити од секретара школе на телефон: 
017/661-246. Пријаве се достављају непосредно 
школи или поштом на адресу: Гимназија „Скендер-
беу“, 15. новембар 100, 17523 Прешево.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНИСЛАВ НУШИЋ“

17500 Врање, Ратаје
тел. 017/59-003, 59-035

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2019/2020. године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршен про-
грам обуке за педагошке асистенте. Кандидат треба 
да испуњава и остале услове предвиђене Законом 
о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гл. РС”, бр. 88/2017, и 27/2018), тј. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела 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 или 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање или давање мита и оста-
ла кривична дела предвиђена чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања, да има 
држављанство РС; да зна српски језик као и језик на 
коме се остварује образовно -васпитни рад и да се 
налази на листи педагошких асистената.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: уверење 
о држављанству, доказ да се против кандидата не 
води истрага нити да је подигнута оптужница и да 
се не води кривични поступак пред судом (све то не 
старије од шест месеци), кратку биографију, оверену 
фотокопију дипломе, тј. сведочанства као и попуње-
ни пријавни формулар који се налази на званичној 
страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја. Пријаве слати на адресу: ОШ „Бранис-
лав Нушић“ Ратаје, 17500 Врање, са назнаком „За 
конкурсну комисију“. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ВРШАЦ

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“
26343 Избиште, Исе Јовановића 5

тел. 013/893-050

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2020. године

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Зако-
ном о раду, кандидат треба да испуњава и услове 
прописане Законом о основама система образовања 
и васпитања и Правилником о програму обуке за 
педагошког асистента, и то: да има завршену обуку 
за педагошког асистента; да је држављанин Репу-
блике Србије; да има најмање средњу стручну спре-
му; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за 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, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да зна српски језик; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дуж-
ни да доставе, у оригиналу или овереном препису 
/ фотокопији, следећу документацију: доказ о завр-
шеној обуци за педагошког асистента; извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држављанству, 
не старије од шест месеци; диплому или уверење о 
стеченој стручној спреми; доказ о неосуђиваности 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
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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 
човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њих није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; одштампан и попуњен 
пријавни формулар са сајта Министарства просвете; 
доказ о знању српског језика (достављају канди-
дати који су образовање стекли на другом језику); 
краћу радну биографију (осим кандидата који први 
пут заснивају радни однос). Проверу психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима вршиће 
Национална служба за запошљавање пре доно-
шења одлуке о избору кандидата. Кандидат који 
буде изабран у обавези је да пре закључења уго-
вора о раду достави доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и учени-
цима, не старији од 6 месеци. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији “Послови”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
на конкурс са траженом документацијом могу се 
поднети лично или поштом на горенаведену адре-
су, са назнаком: „Пријава на конкурс за педагошког 
асистента“. Додатне информације могу се добити на 
телефон: 013/893-050.

ОШ “САВА МУНЋАН”
26340 Крушчица, Саве Мунћана 6

тел. 013/858-015

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: 1) да лице поседује одговарајуће образо-
вање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона за наставника и то 
за рад у школи оне врсте и подручја рада којој при-
пада школа, за педагога и психолога, дозволу за рад 
наставника и стручног сарадника, обуку и положен 
испит за директора установе и најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања; 2) 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) има држављанство Репу-
блике Србије; 5) зна српски језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, сагласно Зако-
ну о основама система образовања и васпитања и 
Обавештењу Покрајинског секретаријата за обра-
зовање, прописе, управу и националне мањине 
- националне заједнице од 08.12.2017. године кан-
дидат треба да поднесе: оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; уверење о поло-
женом испиту за лиценцу, односно стручном испи-
ту; потврду о надлежне установе да кандидат има 
најмање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања, уверење о неосуђиваности и о 
непостојању дискриминаторног понашања (да лице 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-

них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање) 
прибавља се од надлежне полицијске управе (не 
старије од 6 месеци) - прибавља се од надлежне 
полицијске управе, оригинал или оверену фотоко-
пију уверења надлежног суда да против кандидата 
није покренут кривични поступак, донета наредба 
о спровођењу истраге, подигнута оптужница или 
донето решење о одређивању притвора, уверење 
да кандидат није правноснажно осуђен за привред-
ни преступ (прибавља се од надлежног привредног 
суда), уверење о држављанству - не старије од 6 
месеци, извод из матичне књиге рођених за канди-
дате који су променили презиме, односно име после 
издавања дипломе; потврда одговарајуће високош-
колске установе да је кандат положио испит из српс-
ког језика (осим кандидата који су средње, више или 
виоко образовање стекли на српском језики); доказ 
о резултатима стручно-педагошког надзора устано-
ве и оцену спољашњег вредновања (само кандида-
ти који су претходно обављали дужност директора 
установе); лекарско уверење (може и из радног дос-
ијеа (необавезно), а кандидат који буде изабран ће 
накнадно пре закључења уговора доставити ново 
лекарско уверење): оверен препис/фотокопију 
лиценце за директора установе (ако је кандидат 
поседује); преглед кретања у служби са биографс-
ким подацима (необавезно); доказе о својим струч-
ним и организационим способностима (необавезно). 
Документе о чињеницама о којима се води службена 
евиденција: извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству Републике Србије, уверење из 
казнене евиденције МУП-а, суда и привредног суда о 
неосуђиваности, може прибавити школа. Одредбом 
члана 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, при-
бавља и обрађује личне податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција, када је то нео-
пходно за одлучивање, осим ако странка изричито 
изјави да ће податке прибавити сама. Ако странка у 
року не поднесе личне податке неопходне за одлу-
чивање органа, захтев за покретање поступка ће се 
сматрати неуредним (члан 103 став 3). Потребно је 
да учесник конкурса достави изјаву којом се опре-
дељује за једну од две могућности: да школа при-
бави податке о којима се води службена евиденција 
или да ће то кандидат учинити сам. Попуњену изјаву 
је неопходно доставити уз наведене доказе како 
би Конкурсна комисија могла даље да поступа. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији “Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Сва 
документа морају да буду у оригиналу или овереној 
фотокопији и не враћају се кандидату. Пријаве са 
документацијом слати на горенаведену адресу, са 
назнаком “За конкурс”. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе и путем 
телефона: 013/858-015.

ЗАЈЕЧАР

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЉУБИЦА РАДОСАВЉЕВИЋ НАДА“

19000 Зајечар, Ђердапска бб

Наставник енглеског језика
у нижим разредима, на одређено време 

до повратка одсутног запосленог

Наставник математике
са 44,44% радног времена, на одређено 
време до повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да 
испуњава и услове у складу са чл. 139 и чл. 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, и 
то: да има одговарајуће образовање из члана 140 

Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018 и 10/2019) и Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18); 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министрства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампним пријавним формуларом 
достављају школи. Уз пријавни формулар кандидат 
треба да приложи: краћу биографију са адресом и 
контакт телефоном; доказ о стеченом одговарајућем 
образовању из члана члана 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/17, 27/2018 и 10/2019) и члана 2 став 2 тачка 
1-19 (за наставника енглеског језика), односно чла-
на 3 став 1 тачка 9 (за наставника математике) Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у ОШ („Службени гласник РС” 
-  бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016 и 
2/2017) - (оверена фотокопија дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању); кандидат који има висо-
ко образовање стечено на студијама другог степена 
доставља оверену копију дипломе другог степена и 
оверену копију дипломе основних академских сту-
дија, доказ да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 
тачка 3 Закона и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (потврда, 
уверење или други документ издат од стране МУП-а 
РС - оригинал не старији од 6 месеци); доказ да кан-
дидат има држављанство Републике Србије (ори-
гинал уверења, не старији од шест месеци); доказ 
о познавању српског језика, као језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад - доставља само 
кандидат који није стекао образовање на српском 
језику (потврда, уверење или други документ којим 
се доказује да је испит из српског језика положен 
по програму одговарајуће високошколске установе 
- оригинал или оверена фотокопија); доказ да про-
тив кандидата није покренут кривични поступак за 
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона 
(оригинал уверења основног и вишег суда - не ста-
рије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(на обрасцу са трајном важношћу - фотокопија или 
оригинал). Лекарско уверење којим се потврђује да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима подноси се пре 
закључења уговора о раду. Школа није у обавези 
да враћа конкурсну документацију. Благовременом 
пријавом на конкурс сматра се пријава која је непо-
средно предата школи пре истека рока утврђеног у 
конкурсу или је пре истека тог рока предата пошти 
у облику препоручене пошиљке. Ако последњи дан 
рока пада у недељу или на дан државног празника, 
или у неки други дан кад школа не ради, рок исти-
че истеком првог наредног радног дана. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи све прило-
ге који се захтевају у конкурсу, у складу са Законом 
и подзаконским актима. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријава 
се може поднети у просторијама школе или преда-
ти препорученом поштом на адресу: ОШ „Љубица 
Радосављевић Нада“, Ђердапска бб, 19000 Зајечар, 
у затвореној коверти са назнаком „За комисију за 
избор“. Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 
дана од дана објављивања. Информације о конкурсу 
могу се добити непосредно у школи, као и на теле-
фон: 019/442-112.

Наука и образовање
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Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИТРОПОЛИТ МИХАИЛО“

18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5
тел. 018/833-100

Наставник предметне наставе - 
информатика и рачунарство

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

преко 60 дана, до повратка запослене са 
функције директора школе

УСЛОВИ: Поред општих услова из Закона о раду за 
заснивање радног односа кандидат мора да испуњава 
посебне услове прописане чл. 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник” бр. 
88/17, 27/18-др. закон и 10/19) и то: 1. да има одго-
варајуће образовање у складу са чланом 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 88/2017, 27/18-др.
закон и 10/19) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС”, број 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018, 
11/2019); 2. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; 3. да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да има држављанство Републике Србије, 
5. да зна српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Докази који се прилажу уз пријаву 
на конкурс: попуњен пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, оверена копија дипломе или 
уверења о стеченој стручној спреми, извод из матичне 
књиге рођених са холограмом (оригинал или овере-
на фотокопија), уверење о држављанству, не старије 
од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија), уве-
рење МУП-а о неосуђиваности, не старије од 3 месеца 
(оригинал или оверена фотокопија). Уколико кандидат 
није стекао образовање на српском језику доставља 
доказ (уверење или потврду) одговарајуће високош-
колске установе да је положио испит из српског јези-
ка. Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне 
и уз које су приложени сви докази и који испуњавају 
услове за оглашени посао, упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за запошљавање, о чему ће 
кандидати бити обавештени на бројеве телефона које 
су навели у својим пријавама. Разговор с кандидатима 
ће се обавити у просторијама школе, а кандидати ће о 
датуму и времену бити обавештени на контакт адре-
се које су навели у својим пријавама. Доказ о здрав-
ственој способности за рад са ученицима доставља се 
пре закључења уговора о раду. Пријаве на конкурс са 
потребном документацијом доставити поштом или лич-
но на адресу: Основна школа „Митрополит Михаило“ 
Сокобања, Митрополита Михаила 5, 18230 Сокобања. 
Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

19224 Салаш, Маршала Тита 35

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: за директора установе може да буде изабра-
но лице које испуњава услове прописане члановима 
122, 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - 
др.закони и 10/2019), као и Правилником о ближим 

условима за избор директора установа образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, број 108/2015 од 
24/12/2015) и то: које има одговарајуће образовање 
из члана 140 ст. 1 и 2 Закона, за наставника те врсте 
школе и подручја рада, за педагога и психолога (висо-
ко образовање стечено на студијама другог степена 
- мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
(2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука, уз 
завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета, као и високо образовање стечено 
на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године); које има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; које није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривична дела за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за 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 утврђено дискриминаторно понашање, у смис-
лу члана 139 став 1 тачка 3) Закона; које није прав-
носнажно осуђено за привредни преступ у вршењу 
раније дужности, у складу са Законом и подзаконским 
актима; које има држављанство Републике Србије; 
које зна српски језик, на коме се остварује образов-
но-васпитни рад; које има дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника (стручни испит или 
лиценца); које има обуку и положен испит за дирек-
тора (лиценца за директора); које има одговарајуће 
радно искуство на пословима образовања и васпи-
тања, и то најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. Уз пријаву на конкурс, 
кандидат за директора установе подноси доказе о 
испуњености услова за избор директора у складу са 
Законом и подзаконским актима, и то: доказ о стече-
ном одговарајућем образовању из члана 140 ст. 1 и 2 
Закона, за наставника те врсте школе и подручја рада, 
за педагога и психолога (оверена фотокопија дипло-
ме); доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности (лекарско уверење, не старије од шест месе-
ци); доказ да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 
3 Закона и за кога није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (потврда, уверење или 
други документ издат од стране МУП-а РС, не старији 
од 30 дана); доказ да канидат није правноснажно 
осуђен за привредни преступ (уверење Привредног 
суда, не старије од 30 дана); доказ да кандидат има 
држављанство Републике Србије (уверење, не старије 
од шест месеци); доказ о познавању српског језика, 
као језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад - доставља само кандидат који није стекао обра-
зовање на српском језику (потврда, уверење или дру-
ги документ којим се доказује да је испит из српског 
језика положен по програму одговарајуће високош-
колске установе); доказ о поседовању дозволе за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника (оверена 
фотокопија потврде, уверења или другог документа 
о положеном стручном испиту или испиту за лицен-
цу); доказ о обуци и положеном испиту за директора 
(уколико кандидат то поседује, а у супротном изабра-
ни директор који нема положен испит за директора, 
дужан је да га положи у року до две године од дана 
ступања на дужност, због чега се пријава таквог кан-
дидата без овог доказа неће сматрати непотпуном); 
доказ о радном искуству на пословима образовања и 
васпитања (потврда или уверење - посебно из сваке 
установе, односно за сваки период, уколико је канди-
дат био запослен у више установа на одговарајућим 

пословима). Осим наведеног, кандидати достављају 
и остала документа од значаја за одлучивање, и то: 
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (извештај просветног саветника - уко-
лико га кандидат поседује); резултате стручно-педа-
гошког надзора у раду установе и оцену спољашњег 
вредновања установе (дужан је да достави кандидат 
који је претходно обављао дужност директора уста-
нове); доказ да против кандидата није покренут кри-
вични поступак за кривична дела из члана 139 став 1 
тачка 3 Закона (уверења основног и вишег суда - не 
старија од 30 дана); извод из матичне књиге рођених 
(на обрасцу са трајном важношћу - фотокопија или 
оригинал); краћа радна биографија и предлог про-
грама рада школе за време мандата. По завршетку 
конкурса примљена документација се не враћа кан-
дидатима, већ се доставља министру ради доношења 
одлуке о избору директора. Благовременом пријавом 
сматра се пријава која је поднета у року утврђеном у 
конкурсу, као и пријава која је предата препорученом 
поштом, у ком случају се као дан пријема рачуна дан 
када је пошта примила пошиљку, а када последњи 
дан за подношење пријаве пада у недељу или дане 
државног празника, рок за пријаву помера се за сле-
дећи радни дан, док се потпуном пријавом сматра 
пријава која у прилогу садржи документа којима кан-
дидат доказује да испуњава услове за избор дирек-
тора, у складу са Законом и подзаконским актима. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријава се може поднети у просторијама 
школе или предати препорученом поштом на адресу: 
ОШ „Јован Јовановић Змај”, Маршала Тита 35, 19224 
Салаш, са назнаком „За комисију за избор директо-
ра“. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Информације о конкурсу могу 
се добити телефоном на број: 019/470-126.

ОШ „ЈЕРЕМИЈА ИЛИЋ ЈЕГОР“
19214 Рготина, Светосавска 2

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора установе може да буде 
изабрано лице које испуњава услове прописане 
члановима 122, 139 и 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 88/2017, 27/2018 - др.закони и 10/2019), као и 
Правилником о ближим условима за избор дирек-
тора установа образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, број 108/2015 од 24/12/2015) и то: које 
има одговарајуће образовање из члана 140 ст. 1 и 
2 Закона, за наставника те врсте школе и подручја 
рада, за педагога и психолога (високо образовање 
стечено на студијама другог степена - мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске 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, уз 
завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета, као и високо образовање стечено 
на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године); које 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; које није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривична дела за која је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и за које није утврђено дискриминаторно понашање, 
у смислу члана 139 став 1 тачка 3 Закона; које није 
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правноснажно осуђено за привредни преступ у 
вршењу раније дужности, у складу са Законом и под-
законским актима; које има држављанство Републи-
ке Србије; које зна српски језик, на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; које има дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника (струч-
ни испит или лиценца); које има обуку и положен 
испит за директора (лиценца за директора); које има 
одговарајуће радно искуство на пословима образо-
вања и васпитања, и то најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат за дирек-
тора установе подноси доказе о испуњености услова 
за избор директора у складу са Законом и подзакон-
ским актима, и то: доказ о стеченом одговарајућем 
образовању из члана 140 ст. 1 и 2 Закона, за настав-
ника те врсте школе и подручја рада, за педагога 
и психолога (оверена фотокопија дипломе); доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности 
(лекарско уверење - не старије од шест месеци); 
доказ да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 
3 Закона и за кога није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (потврда, уверење 
или други документ издат од стране МУП-а РС - не 
старији од 30 дана); доказ да канидат није правнос-
нажно осуђен за привредни преступ (уверење Прив-
редног суда - не старије од 30 дана); доказ да канди-
дат има држављанство Републике Србије (уверење 
- не старије од шест месеци); доказ о познавању 
српског језика, као језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад - доставља само кандидат који 
није стекао образовање на српском језику (потвр-
да, уверење или други документ којим се доказује 
да је испит из српског језика положен по програ-
му одговарајуће високошколске установе); доказ о 
поседовању дозволе за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника (оверена фотокопија потврде, 
уверења или другог документа о положеном струч-
ном испиту или испиту за лиценцу); доказ о обуци 
и положеном испиту за директора (уколико канди-
дат то поседује, а у супротном изабрани директор 
који нема положен испит за директора, дужан је да 
га положи у року до две године од дана ступања на 
дужност, због чега се пријава таквог кандидата без 
овог доказа неће сматрати непотпуном); доказ о рад-
ном искуству на пословима образовања и васпитања 
(потврда или уверење - посебно из сваке установе, 
односно за сваки период, уколико је кандидат био 
запослен у више установа на одговарајућим посло-
вима). Осим наведеног, кандидати достављају и 
остала документа од значаја за одлучивање, и то: 
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора 
у раду кандидата (извештај просветног саветника 
- уколико га кандидат поседује); резултате струч-
но-педагошког надзора у раду установе и оцену 
спољашњег вредновања установе (дужан је да дос-
тави кандидат који је претходно обављао дужност 
директора установе); доказ да против кандидата 
није покренут кривични поступак за кривична дела 
из члана 139 став 1 тачка 3 Закона (уверења осно-
вног и вишег суда - не старија од 30 дана); извод 
из матичне књиге рођених (на обрасцу са трајном 
важношћу - фотокопија или оригинал); краћа радна 
биографија и предлог програма рада школе за вре-
ме мандата. По завршетку конкурса примљена доку-
ментација се не враћа кандидатима, већ се доставља 
министру ради доношења одлуке о избору директо-
ра. Благовременом пријавом сматра се пријава која 
је поднета у року утврђеном у конкурсу, као и прија-
ва која је предата препорученом поштом, у ком слу-
чају се као дан пријема рачуна дан када је пошта 
примила пошиљку, а када последњи дан за подно-
шење пријаве пада у недељу или дане државног 
празника, рок за пријаву помера се за следећи радни 
дан, док се потпуном пријавом сматра пријава која у 
прилогу садржи документа којима кандидат доказује 
да испуњава услове за избор директора, у складу са 
Законом и подзаконским актима. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријава се може поднети у просторијама школе 
или предати препорученом поштом на адресу: ОШ 

„Јеремија Илић Јегор“, Светосавска улица 2, 19214 
Рготина, са назнаком „За комисију за избор дирек-
тора“. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Информације о конкурсу 
могу се добити телефоном на број: 019/466-119.

ГИМНАЗИЈА ЗАЈЕЧАР
19000 Зајечар, Кнегиње Љубице 5

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, са 55,56% 
радног времена

Наставник рачунарства и 
информатике

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 44,44% 

радног времена

УСЛОВИ: По конкурсу из става 1 може бити изабран 
један кандидат који испуњава услове за рад на 
наведеном радном месту за оба предмета или два 
кандидата, односно по један за сваки од навед-
неих предмета. Кандидат мора да испуњава услове 
прописане члановима 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр.88/2017, 27/2018 и 102019 - даље: Закон) и 
важећим Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 
13/2018 и 7/2019), односно да има одговарајуће 
образовање - високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије, и то: (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, уз завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета, као 
и високо образовање стечено на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела за која је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и да за кандидата није 
утврђено дискриминаторно понашање, у смислу 
члана 139 став 1 тачка 3 Закона; да има држављан-
ство Републике Србије и да зна српски језик, на коме 
се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат подноси пријаву у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса на пријавном фор-
мулару који се преузима са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, уз који се доставља потребна документа-
ција, односно докази о испуњености услова за избор 
кандидата, и то: доказ о стеченом одговарајућем 
образовању (оверена фотокопија дипломе); доказ 
да кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 
Закона и за кога није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (потврда, уверење или 
други документ издат од стране МУП-а РС - не ста-
рији од 30 дана); доказ да кандидат има држављан-
ство Републике Србије (уверење, не старије од 
шест месеци); доказ о познавању српског језика, 

као језика на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад - доставља само кандидат који није стекао 
образовање на српском језику (потврда, уверење 
или други документ којим се доказује да је испит из 
српског језика положен по програму одговарајуће 
високошколске установе). Напомена: доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности (лекар-
ско уверење) доставља само изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Осим наведеног, канди-
дати достављају и остала документа од значаја за 
одлучивање, и то извод из матичне књиге рођених 
(на обрасцу са трајном важношћу - фотокопија или 
оригинал) и краћу радну биографију. По завршетку 
конкурса примљена документација се не враћа кан-
дидатима. Благовременом пријавом сматра се прија-
ва која је поднета у року утврђеном у конкурсу, као и 
пријава која је предата препорученом поштом, у ком 
случају се као дан пријема рачуна дан када је пошта 
примила пошиљку, а када последњи дан за подно-
шење пријаве пада у недељу или дане државног 
празника, рок за пријаву помера се за следећи радни 
дан, док се потпуном пријавом сматра пријава која у 
прилогу садржи документа којима кандидат доказује 
да испуњава услове за избор у складу са Законом и 
овим конкурсом. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Пријава се може под-
нети у просторијама школе или предати препоруче-
ном поштом на адресу: Гимназија Зајечар, Кнегиње 
Љубице 5, 19000 Зајечар, са назнаком „За конкурсну 
комисију”. Информације о конкурсу могу се добити 
телефоном на број: 019/422-564.

ЗРЕЊАНИН

ОСНОВНА ШКОЛА
 „АЛЕКСА ШАНТИЋ“

Сечањ, Вожда Карађорђа 77

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да 
испуњава услове прописане члановима 122, 139 и 
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - дру-
ги закони и 10/2019): I да има одговарајуће високо 
образовање за наставника основне школе, педаго-
га или психолога школе стечено: 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије), и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука, уз услов да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, осносно 
групу предмета предвиђених школским програмом 
основног образовања и васпитања. 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; II да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; III да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; IV да има држављанство Републике 
Србије; V да зна српски језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад; VI да има дозволу за рад 
наставника, или стручног сарадника - лиценцу; VII 
да има најмање осам година рада у установи на 

Наука и образовање
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пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајуће образовања; VIII да има положен 
испит за директора установе. IX Уколико се на кон-
курс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим 
образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, за дирек-
тора може бити изабрано и лице, које уз испуње-
ност осталих горе наведених услова (II, III, IV, V, VI 
и VIII) има одговарајуће образовање из члана 140 
ст. 3 истог закона, односно високо образовање сте-
чено на студијама првог степена (основне академ-
ске, односно стуковне и специјалистичке струковне 
студије) у трајању од три године, или више образо-
вање за наставника и стручног сарадника основне 
школе и најмање десет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања. Уз пријаву на конкурс 
кандидат је у обавези да приложи: оверену фото-
копију диполоме о стеченом одговарајућем високом 
образовању; оверену фотокопију документа о поло-
женом испиту за лиценцу, односно стручном испиту; 
потврду о радном стажу, уверења (привредног суда, 
основног суда и МУП-а) да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за наведена кривична дела из чл. 139 
ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, уверење о дружављанству; извод из 
матичне књиге рођених; оверену фотокопију дока-
за о резултату стручно-педагошког надзора о раду 
кандидата (извештај просветног саветника) ако га 
поседује, а уколико је кандидат претходно обављао 
функцију директора школе и оверену фотокопију 
извештаја о резултату стручно-педагошког надзора 
школе и оцену спољашњег вредновања; лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима - кандидат 
доставља пре закључења уговора о раду; оверену 
фотокопију уверења о положеном испиту за дирек-
тора 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 законоском року положи испит за 
дирекора школе); доказ о знању српског језика, на 
коме се остварује образовно-васпитни рад доставља 
само кандидат који одговарајуће образовање није 
стекао на српском језику; биографију са кратким 
прегледом кретања у служби и предлогом програ-
ма рада директора школе. Пријава на конкурс, са 
доказима, подноси се препорученом пошиљком на 
адресу школе, у затвореној коверти, са назнаком 
„Конкурс за избор директора“ или лично. Рок за 
подношење пријаве на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији Националне 
службе запошљавања „Послови“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Бли-
жа обавештења могу се добити од секретара школе, 
или на телефон: 023/384-1196.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“

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

Наставник српског језика и стручни 
сарадник - библиотекар 

на одређено време ради замене 
запосленог који се налази на боловању 

преко 60 дана, са пуним радним 
временом, односно 60% наставник 

предметне наставе - српски језик и 40% 
стручни сарадник - библиотекар

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 треба 
да испуњава и услове утврђене у чл. 139, 140, 142 
и 144 Закона о основама система образовања и 
васпитања (даље: Закон) и у члану 3 став 1 тачка 
3 подтачка 1 Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи, а то су: 1. да има одговарајуће обра-
зовање и то: А) високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, 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); или Б) високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по про-
писима који су уређивали 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 специја-
листичке струковне студије), студијама у трајању 
од 3 године или вишим образовањем. Наставник, 
васпитач и стручни сарадник мора имати образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина 
и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова (члан 142 став 1 
Закона). Ово образовање наставник, васпитач 
и стручни сарадник је обавезан да стекне у року 
од једне, а највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као услов за полагање испита 
за лиценцу. 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 утврђеним за приправнике (нај-
дуже 2 године од дана заснивања радног односа 
у установи); 3. лице које је засновало радни однос 
на одређено време ради замене одсутног запос-
леног (најдуже 2 године од дана заснивања рад-
ног односа у установи); 4. сарадник у предшкол-
ској установи (ако има образовање из члана 142 
Закона); 5. педагошки и андрагошки асистент и 
помоћни наставник. Потребна стручна спрема 
је: 1. Српски језик: а) Српски језик: 1) професор 
српског језика и књижевности, 2) професор срп-
ског језика и књижевности са општом лингвис-

тиком, 3) професор српске књижевности и јези-
ка, 4) професор српске књижевности и језика са 
општом књижевношћу, 5) дипломирани филолог 
српског језика са јужнословенским језицима, 6) 
дипломирани филолог српске књижевности са 
јужнословенским књижевностима, 7) професор, 
односно дипломирани филолог за српскохрватски 
језик и југословенску књижевност, 8) професор, 
односно дипломирани филолог за југословенску 
књижевност и српскохрватски језик, 9) профе-
сор српскохрватског језика и опште лингвистике, 
10) професор за српскохрватски језик са јужнос-
ловенским језицима, 11) професор српскохрват-
ског језика са источним и западним словенским 
језицима, 12) професор српскохрватског језика 
и југословенске књижевности за наставу у шко-
лама у којима се образовно-васпитни рад изводи 
на мађарском, односно русинском или румунском 
језику, 13) професор, односно дипломирани фило-
лог за југословенску и општу књижевност, 14) 
професор југословенске књижевности са страним 
језиком, 15) дипломирани филолог за књижев-
ност и српски језик, 16) дипломирани филолог за 
српски језик и књижевност, 17) професор српског 
језика и књижевности у одељењима за национал-
не мањине, 18) професор српског језика и српске 
књижевности, 19) дипломирани компаратиста, 20) 
мастер филолог (студијски програми: Српски језик 
и књижевност, Српска књижевност и језик, Срп-
ска књижевност и језик са општом књижевношћу, 
Српски језик, Српска књижевност, Српска филоло-
гија (српски језик и лингвистика), Српска књижев-
ност и језик са компаратистиком), 21) мастер про-
фесор језика и књижевности (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 лингвистика), 
Филологија, модули: Српски језик и Српски језик 
и компаративна књижевност), (22) професор 
српскохрватског језика и књижевности; (23) мас-
тер филолог из области филолошких наука; (24) 
професор југословенске књижевности и српског 
језика. Библиотекар: дипломирани библиотекар - 
информатичар, професор, односно дипломирани 
филолог језика и књижевности, професор, однос-
но дипломирани филолог за општу књижевност 
са теоријом књижевности, професор разредне 
наставе, професор језика и књижевности, однос-
но књижевности и језика - смер за библиотекар-
ство, професор, односно дипломирани филолог 
књижевности и језика, професор српскохрватског 
језика и југословенске књижевности, професор 
српског језика и књижевности, професор српске 
књижевности и језика са општом књижевношћу, 
професор, односно дипломирани филолог за југо-
словенску књижевност и српскохрватски језик, 
професор, односно дипломирани филолог за југо-
словенску књижевност и општу књижевност, мас-
тер библиотекар - информатичар, мастер фило-
лог (главни предмет/профил библиотекарство и 
информатика), мастер професор језика и књижев-
ности (главни предмет/профил библиотекарство 
и информатика), професор југословенских књи-
жевности, дипломирани компаративиста и биб-
лиотекар. Кандидат треба и: 2. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има 
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад.

Посао се не чека, посао се тражи
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ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан 
да обавезно достави: 1. пријавни формулар; 2. доказ 
о одговарајућем високом образовању; а) оверена 
фотокопија дипломе / уверења траженог степе-
на и врсте образовања; б) доказ о образовању из 
педагошких, психолошких и методичких дисципли-
на (оверена фотокопија доказа који изда високош-
колска установа или оверена фотокопија уверења 
о положеном стручном испиту / испиту за лицен-
цу- за оне кандидате који то поседују); 3. уверење 
о држављанству, оригинал или оверена фотокопија; 
4. извод из матичне књиге рођених, оригинал или 
оверена фотокопија; 5. доказ да није осуђиван (за 
горенаведена дела у тачки 3 који није старији од 
6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); 6. 
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 2 сматра се доказом о знању 
српског језика под тачком 6); лекарско уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (оригинал или ове-
рену фотокопију) доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Услови тражени овим 
конкурсом доказују се приликом пријема у рад-
ни 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 лис-
те и доноси решење о избору кандидата у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови”. Прија-
ве слати на адресу школе: Стражиловска бб, 23000 
Зрењанин, са назнаком „За конкурс”. У обзир ће се 
узети само благовремене и потпуне пријаве. За све 
додатне информације обратити се секретару школе, 
на телефон: 023/563-840. 

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“

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

Наставник француског језика
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, са 66,67% 
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 треба 
да испуњава и услове утврђене у чл. 139, 140, 142 
и 144 Закона о основама система образовања и 
васпитања (даље: Закон) и у члану 3 став 1 тачка 
3 подтачка 1 Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи, а то су: 1. да има одговарајуће обра-
зовање и то: А) високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, 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); или Б) високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по про-
писима који су уређивали 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 специја-
листичке струковне студије), студијама у трајању 
од 3 године или вишим образовањем. Наставник, 
васпитач и стручни сарадник мора имати образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина 
и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова (члан 142 став 1 
Закона). Ово образовање наставник, васпитач 
и стручни сарадник је обавезан да стекне у року 
од једне, а највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као услов за полагање испита 
за лиценцу. 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 (најдуже 
2 године од дана заснивања радног односа у уста-
нови); 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. Потребна стручна спрема је: профе-
сор, односно дипломирани филолог за француски 
језик и књижевност; мастер филолог (студијски 
програм или главни предмет / профил француски 
језик); мастер професор језика и књижевности 
(студијски програм или главни предмет / профил 
француски језик; мастер професор језика и књи-
жевности (студијски програм Језик, књижевност и 
култура). Кандидат треба и: 2. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има 
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, кандидат је дужан 
да обавезно достави: 1. пријавни формулар; 2. доказ 
о одговарајућем високом образовању; а) оверена 
фотокопија дипломе/уверења траженог степена и 
врсте образовања; б) доказ о образовању из педа-
гошких, психолошких и методичких дисциплина 
(оверена фотокопија доказа који изда високошкол-
ска установа или оверена фотокопија уверења о 
положеном стручном испиту / испиту за лиценцу, за 
кандидате који то поседују); 3. уверење о држављан-
ству, оригинал или оверена фотокопија; 4. извод 

из матичне књиге рођених, оригинал или оверена 
фотокопија; 5. доказ да није осуђиван (за горенаве-
дена дела у тачки 3) који није старији од 6 месеци, 
оригинал или оверена фотокопија; 6. доказ да је сте-
као образовање на српском језику или је положио 
испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе (диплома/уверење изда-
то на српском језику која се приложи као доказ под 
тачком 2 сматра се доказом о знању српског језика 
под тачком 6); лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (оригинал или оверену фотокопију) дос-
тавља изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Услови тражени овим конкурсом доказују се 
приликом пријема у радни однос и проверавају се у 
току рада. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос из члана 139 Закона, у року од осам дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који 
су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизова-
них поступака. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана пријема резулта-
та психолошке процене способности за рад са децом 
и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе и доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања огласа у публи-
кацији „Послови”. Пријаве слати на адресу школе: 
Стражиловска бб, 23000 Зрењанин, са назнаком „За 
конкурс”. У обзир ће се узети само благовремене и 
потпуне пријаве. За све додатне информације обра-
тити се секретару школе, на телефон: 023/563-840. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“

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

Наставник грађанског васпитања
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, са 33,33% 
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 3 став 1 тач-
ка 3 подтачка 1 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи, а то су: 1. да има одговарајуће 
образовање и то: А) високо образовање на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) сту-
дије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука 
(мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета); или Б) високо 
образовање на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Изузетно: наставник и васпитач јесте и лице 
са стеченим одговарајућим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне 
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студије), студијама у трајању од 3 године или 
више образовање. Наставник, васпитач и стручни 
сарадник мора имати образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих нај-
мање по 6 бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и 6 бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса 
бодова (члан 142 став 1 Закона). Ово образовање 
наставник, васпитач и стручни сарадник је обаве-
зан да стекне у року од једне, а највише две годи-
не од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу. Сматра се да настав-
ник, васпитач и стручни сарадник који је у току 
студија положио испите из педагогије и психоло-
гије или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу, има образовање из члана 142 став 1 
Закона. Послове наставника, васпитача и стручног 
сарадника може да обавља лице које има дозволу 
за рад (лиценцу). Без лиценце, послове настав-
ника, васпитача и стручног сарадника може да 
обавља: 1. приправник (најдуже 2 године од дана 
заснивања радног односа у установи); 2. лице 
које испуњава услове за наставника, васпитача и 
стручног сарадника са радним стажом стеченим 
ван установе, под условима и на начин утврђен за 
приправнике (најдуже 2 године од дана заснивања 
радног односа у установи); 3. лице које је заснова-
ло радни однос на одређено време ради замене 
одсутног запосленог (најдуже 2 године од дана 
заснивања радног односа у установи); 4. сарадник 
у предшколској установи (ако има образовање из 
члана 142 Закона); 5. педагошки и андрагошки 
асистент и помоћни наставник. Потребна струч-
на спрема: професор педагогије, дипломирани 
педагог, општи смер или смер школске педагогије, 
дипломирани школски педагог - психолог, профе-
сор психологије, дипломирани психолог, општи 
смер или смер школске психологије, дипломирани 
школски психолог - педагог, дипломирани школ-
ско-клинички психолог, лице које испуњава усло-
ве да изводи наставу из предмета страни језик, у 
складу са правилником којим је прописана врста 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи, дипломирани социјални радник, 
са положеним стручним испитом, односно испитом 
за лиценцу у области образовања, дипломирани 
педагог, професор географије, дипломирани геог-
раф, лице које испуњава услове да изводи наставу 
из предмета српски језик, у складу са правилником 
којим је прописана врста образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи, мастер 
педагог, мастер психолог, мастер филолог, мастер 
професор језика и књижевности, дипломирани 
психолог - мастер, дипломирани педагог - мастер, 
мастер географ, дипломирани географ - мастер, 
мастер професор географије, лице које испуњава 
услове да изводи наставу из предмета историја, у 
складу са правилником којим је прописана врста 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи, лица која испуњавају услове за 
обављање стручних послова: социјални радник, 
дефектолог, логопед и андрагог, дипломирани 
географ - просторни планер, лице које испуњава 
услове за извођење наставе из предмета матерњи 
језик националне мањине, у складу са правилни-
ком којим је прописана врста образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи, 
лице које испуњава услове за извођење наста-
ве из изборног предмета матерњи језик / говор 
националне мањине са елементима националне 
културе, у складу са овим правилником, лице које 
испуњава услове за наставника основне школе, 
лице које испуњава услове за стручног сарадни-
ка основне школе, дипломирани музички педагог. 
Лица из члана 2 тачка 1 подтач. 1 и 2 могу да изво-
де наставу уколико су, у складу са прописом којим 
се уређује стално стручно усавршавање и стицање 
звања наставника, васпитача и стручних сарадни-
ка, савладала програм обуке за извођење наставе 
из предмета грађанско васпитање за одговарајући 
разред, односно која су претходно завршила 
неке од следећих програма: Обука за наставника 

грађанског васпитања, Интерактивна обука/тим-
ски рад, Умеће одрастања, Умеће комуникације, 
Активна настава кроз учење, Едукација за нена-
сиље, Речи су прозори и зидови, Чувари осмеха, 
Учионица добре воље, Култура критичког миш-
љења, Буквар дечијих права, Дебатни клуб, Без-
бедно дете, Злостављање и занемаривање деце, 
Здраво да сте или која имају завршен специјалис-
тички курс за наставнике грађанског васпитања на 
одговарајућој високошколској установи. Кандидат 
треба и: 2. да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3. да 
није осуђиван 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 
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 и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан 
да обавезно достави: 1. пријавни формулар; 2. 
доказ о одговарајућем високом образовању; А) 
оверена фотокопија дипломе/уверења траженог 
степена и врсте образовања; Б) доказ о образо-
вању из педагошких, психолошких и методичких 
дисциплина (оверена фотокопија доказа који изда 
високошколска установа или оверена фотокопија 
уверења о положеном стручном испиту / испиту 
за лиценцу- за оне кандидате који то поседују); 3. 
уверење о држављанству, оригинал или оверена 
фотокопија; 4. извод из матичне књиге рођених, 
оригинал или оверена фотокопија; 5. доказ да 
није осуђиван (за горенаведена дела у тачки 3) 
који није старији од 6 месеци, оригинал или овере-
на фотокопија); 6. доказ да је стекао образовање 
на српском језику или је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске 
установе (диплома/уверење издато на српском 
језику која се приложи као доказ под тачком 2 сма-
тра се доказом о знању српског језика под тачком 
6); лекарско уверење да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (оригинал или оверену фотокопију) дос-
тавља изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Услови тражени овим конкурсом доказују 
се приликом пријема у радни однос и проверавају 
се у току рада. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају установи. 
Комисија утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос из члана 139 Закона, у 
року од осам дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, 
у року од осам дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос 
у року од осам дана од дана пријема резултата 
психолошке процене способности за рад са децом 
и ученицима. Конкурсна комисија обавља разго-
вор са кандидатима са листе и доноси решење 
о избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови”. Пријаве слати на 
адресу школе: Стражиловска бб, 23000 Зрењанин, 
са назнаком „За конкурс”. У обзир ће се узети само 
благовремене и потпуне пријаве. За све додатне 
информације обратити се секретару школе, на 
телефон: 023/563-840. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“

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

Наставник ликовне културе
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, 
са 30% радног времена 

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни 
однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду 
(„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 3 став 1 тачка 
3 подтачка 1 Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи, а то су: 1. да има одговарајуће обра-
зовање и то: А) високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не 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); или Б) високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по про-
писима који су уређивали 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 специја-
листичке струковне студије), студијама у трајању 
од 3 године или вишим образовањем. Наставник, 
васпитач и стручни сарадник мора имати образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова (члан 142 став 1 Закона). 
Ово образовање наставник, васпитач и стручни 
сарадник је обавезан да стекне у року од једне, а 
највише две године од дана пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу. Сматра 
се да наставник, васпитач и стручни сарадник који 
је у току студија положио испите из педагогије и 
психологије или је положио стручни испит, однос-
но испит за лиценцу има образовање из члана 142 
став 1 Закона. Послове наставника, васпитача и 
стручног сарадника може да обавља лице које има 
дозволу за рад (лиценцу). Без лиценце послове 
наставника, васпитача и стручног сарадника може 
да обавља: 1. приправник (најдуже 2 године од дана 
заснивања радног односа у установи); 2. лице које 
испуњава услове за наставника, васпитача и струч-
ног сарадника са радним стажом стеченим ван уста-
нове, под условима и на начин утврђен за приправ-
нике (најдуже 2 године од дана заснивања радног 
односа у установи); 3. лице које је засновало рад-
ни однос на одређено време ради замене одсутног 
запосленог (најдуже 2 године од дана заснивања 
радног односа у установи); 4. сарадник у предш-
колској установи (ако има образовање из члана 
142 Закона); 5. педагошки и андрагошки асистент 
и помоћни наставник. Потребна стручна спрема је: 
дипломирани сликар; академски сликар - ликовни 
педагог; академски графичар - ликовни педагог; 
академски вајар - ликовни педагог; дипломирани 
сликар - професор ликовне културе; дипломира-
ни графичар - професор ликовне културе; дипло-
мирани вајар - професор ликовне културе; дипло-
мирани графички дизајнер - професор ликовне 
културе; дипломирани уметник нових ликовних 
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медија - професор ликовне културе; дипломирани 
уметник фотографије - професор ликовне култу-
ре; дипломирани сликар - професор; дипломирани 
вајар; дипломирани вајар - професор; дипломи-
рани графички дизајнер; дипломирани архитекта 
унутрашње архитектуре; дипломирани сликар зид-
ног сликарства; дипломирани графичар; дипло-
мирани графичар - професор; професор ликовних 
уметности; наставник ликовних уметности; мастер 
ликовни уметник (завршене основне академске 
студије из области ликовне уметности, односно 
примењене уметности и дизајна); мастер конзер-
ватор и рестауратор (завршене основне академ-
ске студије из области ликовне уметности, односно 
примењене уметности и дизајна); мастер дизајнер 
(завршене основне академске студије из области 
ликовне уметности, односно примењене уметности 
и дизајна); лице са завршеним факултетом ликов-
них уметности; лице са завршеним факултетом 
примењених уметности; лице са завршеним факул-
тетом примењених уметности и дизајна. Кандидат 
треба и: 2. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 

заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, кандидат је дужан 
да обавезно достави: 1. пријавни формулар; 2. 
доказ о одговарајућем високом образовању; А) 
оверена фотокопија дипломе/уверења траженог 
степена и врсте образовања; Б) доказ о образо-
вању из педагошких, психолошких и методичких 
дисциплина (оверена фотокопија доказа који изда 
високошколска установа или оверена фотокопија 
уверења о положеном стручном испиту / испиту 
за лиценцу - за оне кандидате који то поседују); 
3. уверење о држављанству, оригинал или овере-
на фотокопија; 4. извод из матичне књиге рође-
них, оригинал или оверена фотокопија; 5. доказ 
да није осуђиван (за горенаведена дела у тачки 3) 
који није старији од 6 месеци, оригинал или ове-
рена фотокопија; 6. доказ да је стекао образовање 
на српском језику или је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске 
установе (диплома/уверење издато на српском 
језику која се приложи као доказ под тачком 2 сма-
тра се доказом о знању српског језика под тачком 
6); лекарско уверење да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (оригинал или оверену фотокопију) дос-
тавља изабрани кандидат пре закључења уговора 

о раду. Услови тражени овим конкурсом доказују 
се приликом пријема у радни однос и проверавају 
се у току рада. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају установи. 
Комисија утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос из члана 139 Закона, у 
року од осам дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, 
у року од осам дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос 
у року од осам дана од дана пријема резултата 
психолошке процене способности за рад са децом 
и ученицима. Конкурсна комисија обавља разго-
вор са кандидатима са листе и доноси решење 
о избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови”. Пријаве слати на 
адресу школе: Стражиловска бб, 23000 Зрењанин, 
са назнаком „За конкурс”. У обзир ће се узети само 
благовремене и потпуне пријаве. За све додат-
не информације обратити се секретару школе на 
телефон 023/563-840. 

Наука и образовање

Највећа понуда слободних послова на једном месту



Јавна дебата о положају особа са 
инвалидитетом одржана је у прос-
торијама Градске управе Панчево, 
у оквиру пројекта „Остваривање 

људских права на социјалну инклузију 
и једнаке могућности за повратак дос-
тојанства особа са инвалидитетом“ 
(Achieving human rights for social inclusion 
and equal opportunities to regain dignity 
of persons with disabilities), који финан-
сира Европска унија у оквиру програма 
European Instrument for Democracy and 
Human Rights (EIDHR). Пројекат је на-
мењен подршци и унапређењу права осо-
ба са инвалидитетом и удружења које 
их заступају.  

Догађају су присуствовали сви парт-
нери на пројекту, носилац пројекта Уд-
ружење „Сигуран живот“ из Опова и 
четири партнерске организације које за-
ступају права особа са инвалидитетом: 
Удружење параплегичара и квадрипле-
гичара Опово из Баранде, Социјално-ху-
манитарно удружење параплегичара и 
квадриплегичара „ПАРАКВАД ВШ“ из 
Вршца, Удружење параплегичара Баната 
из Зрењанина и Удружење параплегича-
ра и квадриплегичара јужног Баната из 
Панчева, које је било домаћин скупа.  

Учешће у дебати узели су и представ-
ници Националне службе за запошља-
вање - Филијале Панчево, Дома здравља 
Панчево, Републичког фонда за здравст-
вено осигурање, Црвеног крста Панчево, 
Канцеларије локалног омбудсмана, Ге-
ронтолошког центра Панчево и Школе за 
основно и средње образовање „Мара Ман-
дић“ Панчево - Дневни боравак „Невен“, 
као и представници организација које 
заступају права особа са инвалидитетом 
(МНРО Панчево и чланови и сарадници 
Удружења параплегичара јужног Баната). 

Александра Мања, координаторка за 
Панчево испред партнерске организа-

ције, представила је досадашње пројекте 
ове организације, као и идентификоване 
потребе за побољшањем положаја осо-
ба са инвалидитетом на нивоу локалне 
заједнице, док је представник партнер-
ске организације из Вршца, Драган Ви-
торовић, координатор пројекта за Вршац, 
изнео постигнућа града Вршца у овом 
домену социјалне заштите и подршке 
рањивим групама. 

Дебата је протекла у отвореној дис-
кусији, у оквиру које су отворене теме и 
идентификовани могући будући кораци, 
уз неопходну сарадњу са осталим инсти-
туцијама у граду.

Покренута је инцијатива за оснивање 
Канцеларије за особе са инвалидитетом 
у оквиру Градске управе Панчева, у којој 
би била запослена једна или више особа 
са инвалидитетом. Постојање ове канце-
ларије би омогућило лакше комуници-
рање локалне самоуправе са свим локал-
ним удружењима, бољи увид у број ОСИ 
и њихове потребе у граду и служила би 
као стална веза у комуникацији локалне 
самоуправе и ОСИ, без обзира на евенту-
алне промене у функционисању локалне 
самоуправе.

Једна од тема била је и поштовање 
принципа приступачности кроз форми-
рање комисија за приступачност, које 
би чинили представници ОСИ и експер-
ти из области урбанизма. Ова комисија 
би претходила сваком новом пријему 
зграда, будући да архитектонске барије-
ре још увек отежавају/онемогућавају 
приступ и кретање ОСИ. У том погледу 
су похваљене мере које је Дом здравља 
Панчево спровео са циљем да се повећа 
приступачност објекту и да се поједине 
амбуланте прилагоде потребама осо-
ба са инвалидитетом: уградња лифта, 
изградња инвалидске рампе и набавка 
гинеколошких столица прилагођених за 

жене са инвалидитетом. Предложено је 
да се особама са инвалидитетом омогући 
хитан пријем у Дому здравља и да се 
скрате рокови за комплетирање одређе-
них административних процедура, по 
принципу телефонског позива. Директор 
Дома здравља се сложио са предлогом и 
изјаснио да је свака врста договора мо-
гућа. 

Поспешивање запошљавања особа са 
инвалидитетом једна је од најважнијих 
тема о којој се разговарало. Представни-
ца Филијале Панчево НСЗ Зорица Мак-
симовић представила је услуге које НСЗ 
пружа овој категорији лица и саопштила 
да ће се интензивирати обиласци посло-
даваца како би им се приближиле мере 
које могу да искористе ако запосле особу 
са инвалидитетом. Зорица је истакла да 
има помака у овој области и потврдила 
своју посвећеност даљим решењима и 
унапређењима. Представница МНРО-а 
из Панчева је указала на потребу да се 
особе са сметњама у развоју у већем 
броју укључе у радне процесе, а као при-
мер добре праксе наведен је кафић „Зву-
ци срца“, у којем је запослена и једна осо-
ба са инвалидитетом из Панчева. 

Локални омбудсман је обавестила 
скуп о покретању бесплатне правне по-
моћи у Панчеву, од новембра 2019. годи-
не. Канцеларија намењена овој услузи 
налази се на првом спрату зграде и није 
доступна свим грађанима, као ни особа-
ма која се крећу уз помоћ колица, али се 
ради на томе да се овај проблем реши.

Поред Панчева, јавне дебате су одр-
жане у Зрењанину и Вршцу, са циљем да 
се позитивни примери који су постигну-
ти пресликају и у друге општине и гра-
дове, како би се подигао квалитет живота 
особа са инвалидитетом.

ПРАВО НА ЈЕДНАКЕ МОГУЋНОСТИ

Ивана Мучибабић

Јавном дебатом до бољег положаја ОСИ
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Т рговци однедавно раде по новим прописима. Усвојене су 
измене и допуне Закона о трговини и привреда то поз-
дравља. Министарство трговине се показало као добар 
партнер и уважило је највећи број сугестија и предлога 

који су достављени путем Привредне коморе Србије, па нови 
законски оквир сматрају више по својој мери од претходног. 
Значајно су већи подстицаји за сезонска снижења и друге об-
лике промотивно-продајних активности. Кључни ефекат но-
вог закон требало би да буду бољи тржишни услови, који ће 
довести до здравије конкуренције.

Нови Закон о трговини, уверава струка, боље дефинише саме 
појмове унутар трговине, као и нове облике трговине - даљинску 
и електронску, одређује шта су електронске продавнице, шта су 
e-commerce платформе, као и појам drop shipping-а. „То је продаја 
робе потрошачима преко сопствене електронске продавнице. 
Ту се роба испоручује потрашачу директно од произвођача или 
увозника, не долази у посед продавца. И то је нови облик интер-
нет продаје, у којем потрошач плаћа трговцу цену, који податке 
доставља произвођачу или увознику“, објашњава Жарко Мали-
новић, секретар Удружења за трговину ПКС.

Очекује се да ће нови закон поспешити електронску трго-
вину, пре свега јер је јасно дефинисао њене појмове и одредио 
је као један од облика трговине на мало. Такође, обезбедио је 
предуслове за доношење Закона о електронској трговини. Пред-
ност је и начин истицања цене приликом електронске трговине. 
Закон отклања све сумње привредницима који хоће да се баве 
овом трговином. „Очекујемо да ће нови закон омогућити ефи-
каснију борбу против сиве економије и у онлајн продаји, јер се 
захваљујући јасним законским одредбама сужава простор за 
нејасно тумачење закона и тражење рупа“, сматра Малиновић.

„Свакако да нови Закон о трговини кроз казнене одредбе 
даје алате за борбу против сиве економије, а његове измене и 

допуне су само део активности законодавног оквира за бор-
бу против сиве економије. Када говоримо о другим видовима 
трговине, нови закон квалитетније дефинише трговину на про-
дајном месту. Ту је отклоњена свака сумња и могућност злоу-
потреба у односу на претходни закон. Квалитетније су дефи-
нисане и посебне тржишне институције, а нарочито привредне 
изложбе и традиционалне манифестације, као што су вашари 
и фестивали на којима се продаје и роба. Организатор је дужан 
да води евиденцију лица која излажу или продају робу или ус-
луге, обезбеди услове за присуство инспекција, јасно обележи 
простор на коме се одржава манифестација и видно истакне ко 
је организатор. Сада нема никакве разлике између малопро-
дајног објекта у Кнез Михаиловој улици, тезге или киоска и 
тезге на неком вашару. Морају да испуњавају исте законске 
услове“, каже Малиновић.

Статистички подаци показују да промет у трговинама у Ср-
бији у последњих 12 месеци значајно расте. Делом и због дола-
ска нових играча. Републички завод за статистику недавно је, 
наиме, објавио да је промет робе у трговини на мало у Србији 
у јуну 2019. године, у односу на јун 2018. године, у текућим це-
нама већи за 11,2 одсто. У сталним ценама раст је 10,1 одсто. 
Уколико се упореди првих шест месеци 2019. године са истим 
периодом 2018. године, промет робе у трговини на мало већи је 
у текућим ценама за 11,1 одсто, а у сталним ценама за 8,5 одсто.

„Оваквом резултату највише су допринели развој домаће 
индустрије, директне стране инвестиције, посебно инвести-
ције у области малопродаје“, објашњава секретар Удружења за 
трговину ПКС. „Долазак Лидла несумњиво је допринео томе да 
обим трговине робе широке потрошње додатно порасте, како у 
последњем кварталу 2018, тако и у првој половини 2019. године. 
Наравно, оваквом резултату допринели су и други велики тр-
говински ланци, као што су Делез, Универекспорт, Метро, ДИС, 
Аман, Гомекс, али и све боље пословање Меркатора С, као и целе 
Меркатор групе“, наводи Малиновић, додајући да се развој прив-
реде тешко може замислити без развоја индустрије прераде.

„Да би домаће компаније из тог сегмента постале снаж-
не на српском тржишту, а можда и на иностраном, морају да 
имају подршку домаћих трговинских ланаца. Једно без другог 
се не може развијати. Ако томе додамо и податак да сектор пре-
рађивачке индустрије и сектор трговине заједнички чине око 
25 одсто бруто друштвеног производа Србије, онда и не треба 
даље појашњавати колико су ове две гране привреде значајне 
за развој економије наше земље“, истиче Малиновић.

НОВА ПРАВИЛА ЗА ВЕЋУ 
КОНКУРЕНЦИЈУ

Извор: новости.рс

Шта доносе измене и допуне Закона о трговини

     
МАШИНСКИ ЧИТЉИВЕ ОЗНАКЕ

   Нови Закон о трговини је увео и обавезу да роба у малопродаји 
буде означена машински читљивом ознакама, попут бар-кода. 
Ова одредба ће се примењивати по истеку од шест месеци. 
Машинско означавање робе ће повећати заштиту потрошача, 
јер ће имати могућност да скенирањем такве ознаке сазнају 
више о том производу. Унапређује и однос између добављача 
и трговаца, тако што је машински читљива ознака предуслов 
за увођење електронских докумената међу учесницима у ланцу 
снадбевања. Потрошачи ће моћи да очитају ознаку уз паметан 
телефон и апликацију.
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Електронске фактуре требало би да од половине 2021. го-
дине буду уведене у Србији и то ће бити још један корак 
ка дигитализацији пословања који ће фирмама олакша-
ти свакодневни рад, сматрају саговорници Танјуга. Елек-

тронске фактуре ће, кажу, унети поприлично велике промене 
на нивоу целе привреде, јер ће папирне фактуре отићи у исто-
рију.

Нови закон о рачуноводству, који ће увести појам електронске 
фактуре, требало би да до краја године буде усвојен у Скупштини 
Србије, а донедавно је његов нацт био у јавној расправи.

„Тим законом, ако буде усвојен на начин како је предвиђено, 
електронске фактуре ће ући у наш пословни систем од полови-
не 2021. године“, рекао је за Танјуг председник Одбора Група-
ције рачуноводствених послова Привредне коморе Александар 
Васић. Навео је да сваки корак ка дигитализацији пословања 
доноси велико олакшање привреди, наравно, уз претпоставку 
да се на прави начин примени.

Увођење електронских фактура, како објашњава Васић, 
допринеће да и сама израда и слање фактура буде једностав-
није. „Самим тим, папирне фактуре одлазе у историју, доћи ће 
до значајног смањења трошкова и у администрирању и у архи-
вирању и чувању тих докумената“, рекао је Васић. Он наводи 

да ће државни органи кроз поступак издавања фактура у елек-
тронском облику имати и бољи увид у пословање привредних 
субјеката, па се очекује и већа фискална дисциплина.

Како је рекао, сваки корак ка дигиталној трансформацији 
доводи до одређеног побољшања у пословању, па ће тако рачу-
новође свакако дигитализацијом имати мање обавеза које се 
тичу мануелног уноса података, односно преноса података из 
папирног облика у рачуноводствене софвере.

„Оно што је рачуноводство данас то сигурно неће бити у 
неком наредном периоду“, рекао је Васић и додао да ће рачу-
новође морати да буду спремне за дигитализацију и да своје 
пословање више усмере ка пружању услуга у области рачу-
новодственог, финансијског и пореског саветовања и ка ана-
лизама. Навео је да ће свакако постојати прелазни период за 
увођење електронских фактура, те да већ данас привредни 
субјекти који послују са великим системима примењују систем 
електронских фактура.

Порески саветник Милан Трбојевић каже да ће електрон-
ске фактуре бити поприлично велика промена на нивоу целе 
привреде. „Папир би требало потпуно да изађе из употребе, а 
највише је коришћен при креирању фактура“, рекао је Трбоје-
вић.

Фирме ће након усвајања закона имати годину и по дана 
да се прилагоде и промене своју пословну политику. „Када се 
усвоји закон видећемо да ли ће се неким подзаконским актима 
дефинисати на који начин ће се тачно размењивати електрон-
ске фактуре, да ли мора да се користи неки специјализовани 
софтвер или не, да ли се може слати путем мејла или слично“, 
додао је Трбојевић. Он каже да су електронске фактуре значај-
на промена која би требало да допринесе бржој и јефтинијој 
размени фактура и бржој комуникацији, коришћењем савре-
мених технологија.

„За рачуновође и фирме је посебно значајно што ће сам 
процес складиштења бити много јефтинији. Постоје примери 
великих фирми које имају комплетна складишта, стотине ква-
драта где складиште своју документацију. Сада ће то бити ис-
кључиво електронски, односно онлајн, тако да ће један мали 
хард диск бити више него довољан да ускладиште комплетно 
своје пословање“, каже Трбојевић. Извор: блиц. рс

ФИРМЕ ЋЕ СМАЊИТИ ТРОШКОВЕ
Папирне фактуре ускоро одлазе у историју

Сваки корак ка дигитализацији пословања доноси велико олакшање 
привреди, сматрају у Привредној комори Србије. Усвајање новог закона

 о рачуноводству очекује се до краја године

     
ВАЛИДНОСТ БЕЗ ПЕЧАТА И ПОТПИСА

   Влада Србије је још у децембру 2017. године, у оквиру својих 
активности у правцу ефикаснијег, рационалнијег и јефтинијег 
пословања, донела Објашњење у вези са издавањем и књижењем 
рачуна (фактура) у папирном и електронском облику без упот-
ребе печата и потписа. Објашњењем, које је одмах достављено 
надлежним органима и институцијама, дефинисано је да прав-
на лица и предузетници могу издавати фактуре у папирном или 
електронском облику. Кључно објашњење односило се на то да 
није обавезно штампање фактуре која је изворно настала у елек-
тронском облику, нити да се на евентуално одштампан документ 
ставља отисак печата како би се сматрао валидним. Електронска 
фактура је валидна у електронском облику, без потписа и печата, 
не мора да се штампа и не мора да се шаље поштом, наведено је, 
између осталог, у овом објашњењу. 



   |  Број 849 | 02.10.2019. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs76 

Кинеска компанија Yanfeng Automotive Interiors, која гра-
ди производни погон у Крагујевцу, саопштила је да по-
четак производње планира за крај 2019. године. Светски 
лидер у области аутомобилских ентеријера ће у новом 

производном простору у Крагујевцу, који ће се простирати на 
18.500 квадратних метара, производити аутомобилске компо-
ненте за унутрашњост аутомобила.

За почетак, у првој фабрици ове компаније у Србији биће 
отворено 200 нових радних места. С обзиром да је постројење 
пројектовано за 800 запослених, број радника ће се постепе-
но повећавати из године у годину. Добра инфраструктура и 
доступност квалификованих радника у Крагујевцу и околини, 
били су кључни за избор локације. „Са фабриком у Србији про-
ширујемо наше производне капацитете на тржиштима Исто-
чне Европе и реагујемо на све веће присуство наших купаца 
у региону“, рекао је Тони Еленбас, потпредседник и генерални 
директор те компаније за Европу и Јужну Африку.

Остали фактори који су утицали на избор локације 
укључују централни положај Крагујевца у Југоисточној и Цен-
тралној Европи и близину осталих фабрика Yanfeng Automotive 
Interiors, у Мађарској, Чешкој и Словачкој.

Yanfeng Automotive Interiors (IFAI) је светски лидер у произ-
водњи аутомобилског ентеријера. Са седиштем у Шангају, ком-
панија има око 110 производних погона и техничких центара 
у 20 земаља и више од 32.000 запослених широм света, који 
дизајнирају, развијају и производе унутрашње компоненте за 
све произвођаче аутомобила. 

Yanfeng Automotive Interiors је основан 2015. године као 
заједничко предузеће између Yanfeng-a, једног од највећих ау-
томобилских добављача у Кини и Adient-а, светског лидера у 
производњи аутомобилских седишта. Данас је то велика гло-
бална мрежа која се протеже од САД, преко Европе и Јужне 
Африке, до Азије и Пацифика, наводи се у саопштењу.

Турска компанија за производњу ауто-делова „Фека аутомoтив“ гради у Ћуприји фабрику вредну 11 и по милиона евра, у 
којој би почетком 2020. године у првој фази требало да се запосли 130 радника. 

У Ћуприји од инвеститора из Турске очекују много, јер већих производних погона у том граду нема. У тамошњој индустријској 
зони уз Коридор 10, за сада ради једна кинеска компанија, а уговоре о закупу хала потписао је још један инвеститор из Кине. Нај-
захтевнији радови на подизању хале „Фека аутомотив“ од око осам хиљада квадрата су завршени. Општина је турској компанији 

дала четири хектара земљишта за изградњу фабрике. Ста-
новници Ћуприје који су без посла са нестрпљењем чекају 
нове погоне, па тако и овај. Уз то, очекује се да ће кинеска 
компанија „Јурофибер“, која производи предиво, ускоро пре-
узети и раднике „Тибет моде“ и производити чарапе.

Најављује се да у „кинеску четврт“, како је Ћупричани 
већ зову, до краја године долази још један инвеститор, који 
производи пластичне грануле. Куанси Хе, из компаније 
„Џонг чао“, наводи да су имали добру сарадњу са општином. 
„Паралелно смо са добијањем дозвола радили и увоз маши-
на. Инвестираћемо два милиона евра и запослити 50 радни-
ка“, најавио је Хе.

Да помака у привреди Ћуприје има, говори и боље стање 
у локалном буџету, у којем је повећан прилив пореза на зара-
де. С тим у вези, важно је да је турска компанија „Фека ауто-
мотив“ најавила веће плате од тренутног просека у општини.

Нинослав Ерић, председник Општине Ћуприја, истиче 
да су однос према инвеститору поставили тако да им је то 
најбитнији циљ. „Када се тако поставите према инвеститору, 
инвеститор то препозна и види да је у претходном периоду 
неко инвестирао у Ћуприју и да је брзо дошао и до дозволе и 
до свега“, каже Ерић.

Власници „Фека аутомотива“ отварање фабрике најављују за 
крај ове или почетак наредне године.

ОДМАХ ЗАПОШЉАВАЈУ 200 РАДНИКА

У ПРВОЈ ФАЗИ 130 ЗАПОСЛЕНИХ

Извор: еКапија

Извор: ртс.рс

Кинески Yanfeng почиње производњу у Крагујевцу крајем ове године

Турска компанија гради фабрику у Ћуприји
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Предузетничка прича

Када је схватила да људи троше њену енергију, знање и креативност, 
а да она од тога не добија ништа, Београђанка Александра Ђуретић 

је одлучила да покрене сопствени бизнис

КАД СЕ РАДИ ЗА СЕБЕ И СВОЈУ ЗАРАДУ

У свету колача, али и спремања сла-
них јела и кетеринга уопште, већ 
извесно време Александра Сандра 
Ђуретић постаје препознатљиво 

име. Ова Београђанка одабрала је и ин-
тересантно име за своју фирму - „Бакина 
ванглица“, али смо сигурни да су за њен 
успех најзаслужније веште руке и преду-
зетнички дух. 

„Радим сама, једино ми ћерка пома-
же пре свега око промоције, а понекад 
и у кухињи. Бавим се разним врстама 
кетеринга, прављењем колача, торти, 
сарађујем као кувар у емисији ‚Прак-
тична жена‘ на Првој телевизији, пишем 
колумну за један недељни лист, а пре 
извесног времена отворила сам и Јутјуб 
канал“, наводи Александра.

Она посебно истиче да се бави и про-
изводњом веганских специјалитета, од-
носно доставом хране за вегане и све за-
интересоване који воде рачуна о исхрани. 
„За њих правим комплетне оброке, цело-
дневне, од доручка до вечере. Конкретно, 
доручак почиње неком здравом салатом, 
биљем, микробиљем, клицама... За ру-
чак правим, рецимо, сармицу од рашта-
на, разна јела са просом, сусамом, шам-
пињонима, све неке занимљиве ствари, 
нешто другачије него што људи обично 
могу да једу у ресторанима или поруче“, 
каже Александра која, за сада, све колаче, 
слана јела, као и оброке за вегане, спрема 
код куће у, одговарајућем простору.

„Сама углавном купујем и намирни-
це, спремам и вршим доставу. Можда је 
интересантно да доставу обављам мо-
тором, вероватно се и по томе издвајам“, 
истиче наша саговорница, додајући да 
живи у насељу Бањица, али има муште-

рије и на Новом Београду и у Земуну, 
није јој све у близини, али стиже свуда.

Специјалност су јој старински до-
маћи колачи које данас ретко ко прави: 
„Пре свега су у питању салчићи и лење 
пите. Уврстила сам у понуду и одређене 
здраве варијанте лењих пита, као што је 
лења пита са хељдом“.

Када је зарада у питању, наша саго-
ворница каже да се може зарадити, али 
треба пуно рада. „Радила сам раније 
по разним ресторанима, али сам схва-
тила да људи троше моју енергију, моје 
знање, моју креативност, а ја од тога не 
добијам ништа. И онда сам решила да се 

осамосталим, самим тим, радим сама, и 
јесте да радим више, али радим само за 
себе. Две године сам интензивно у овом 
послу“, каже Александра.

У низу бројних кувара који имају 
своје емисије по разним телевизијским 
каналима код нас и у свету, Александра 
истиче да, ипак, нема неког конкретног 
узора у свом послу. „У ствари, рекла бих 
да је мени свако ко се успешно бави овим 
послом - узор. Од сваког кувара може-
те нешто да научите, од баке која прави 
своје пуњене паприке, па до неких свет-
ски познатих кувара као што је Џејми 
Оливер или било ко други. Ја гледам да 
покупим од свих оно што је добро“, ис-
крена је Александра.

За своју ћерку каже да јој помаже 
око спремања, поготово када су неке ма-
нифестације или веће поруџбине. „Тада 
ми буде десна рука, расклања посуђе, 
што ми је врло битно да бих лакше могла 
да радим. Бави се и мојим Инстаграмом 
и другим стварима за које ја немам вре-
мена“, истиче Александра, која би желе-
ла да у скорије време има свој локал и то 
пре као простор за производњу и плас-
ман, него за директну продају. „Вероват-
но бих за ову инвестицију покушала да 
добијем средства са стране, до сада сам 
покушавала да конкуришем на пар мес-
та али нисам прошла. Или је било недо-
вољно новца или нисам направила добар 
план, углавном неки је разлог био, али 
ме то неће спречити да покушам поново 
и да остварујем своје замисли“, оптимис-
тички закључује Александра. 

     
НЕМА ЉУБОМОРЕ

   „Намирнице, односно састојке за све 
производе, пре свега набављам на пија-
ци, потом у радњама здраве хране, и у 
сваком случају трудим се да буду ква-
литетни. Имам већ и одређене људе са 
којима сам успоставила сарадњу, који 
ме снабдевају одређеним стварима које 
су ми потребне. Много људи упознам и 
на манифестацијама хране и пића, као 
што је ’Укус фест’, па се ту и успостави са-
радња. Иако се бавимо истом или слич-
ном производњом, нема конкуренције, ни 
љубоморе, баш лепо сарађујемо“, каже 
Сандра Ђуретић.

Славица Даниловић
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НОВА ГЕНЕРАЦИЈА ФАРМЕРА
Едукативни програм „Chipsy Агро Академија“ компаније 

„Marbo Product“, намењен студентима Пољопривредног факул-
тета у Београду који су протеклих месеци стицали практична 
знања у области узгајања кромпира, завршен је доделом ди-
плома којој је присуствовао министар пољопривреде Бранис-
лав Недимовић.

Дванаест студената четврте године Пољопривредног фа-
култета учествовало је у процесу од сетве до жетве кромпи-
ра, а уз подршку представника компаније „Marbo Product“ су 
добили знања о практичном делу узгајања кромпира, док су 
обиласком фабрике у Маглићу видели и начин његове прераде.

Министар пољопривреде Бранислав Недимовић казао је да 
пољопривреда данас више није само оно што се произведе на 
њиви, јер без трговине, прерађивачке индустрије и логистике, 
пољопривреда не може да функционише сама за себе.

„Србија је у првих 10 земаља у свету по производњи пше-
нице, кукуруза, соје, сунцокрета, али ми смо мали играчи на 
тржишту и с већим количинама други нас поклопе. Међутим, 
када то што произведете претворите у полупроизвод или фи-
нални производ и када знате да истргујете тиме, то је успех. 
Марбо је прави пример“, рекао је Недимовић.

Менаџер фабрике компаније „Marbo Product“ Данијел Не-
динић истакао је да је ово друга генерација студената која је 
завршила академију, додајући да је циљ компаније да створе 
нове генерације пољопривредника, као и да пруже подршку 
локалној производњи кромпира.

„Локални произвођачи кромпира су наши главни добавља-
чи, зато желимо да створимо фармера за 21. век, а подршка 
младима и њиховом образовању једна је од најбољих инвести-
ција“, рекао је Нединић.

Кроз две године „Агро академије“ прошло је више од 20 
студената, а како каже Нединић, они су у бази компаније први 
на листи за будуће послове „Марба“. Он наводи да у фабрици 
има између 700 и 750 запослених, а ради се на 11 производних 
линија у три производна погона. Компанија „Marbo Product“ је 
основана 1995. године, а од 2008. након аквизиције постала је 
део компаније „PepsiCo“.

„Chipsy Агро Академију“ похађало 12 студената београдског 
Пољопривредног факултета

О дговоре на питања како креирати производ који ће ко-
ристити милиони људи, шта је потребно за одржив 
бизнис модел и колика је улога креативности у свему 
томе, дали су неки од најпознатијих стучњака из об-

ласти бизнис дизајна, окупљени на другој по реду конферен-
цији о предузетништву Dare to be Original. Конференцију која 
је одржана у Новом Саду организовао је магазин Оригинал и 
Фондација Новак Ђоковић.

„Мисија магазина Оригинал је да промовише појединце 
са добрим идејама и подржи их да истрају у својим предузет-
ничким подухватима. Због тога смо ове године одлучили да 
причамо о бизнис дизајну који се сматра најважнијом вешти-
ном будућности и главним покретачем модерног пословања. 
Након савета добијених из прве руке, од европских и домаћих 
стручњака из области иновације, наша публика је могла да на-
учи како да направи јасну разлику између сервиса који је само 
маркетиншки трик и оног који је одрживи посао. Непрестано 
учење и улагање у себе је први корак ка том циљу и драго нам 
је ако можемо да будемо делић на путу до неке будуће, успеш-
не предузетничке приче“, рекла је Јелена Ђоковић.

Колико год да је добра идеја и реализација, велики број 
предузетника и менаџера има проблем да изгради одржив 
бизнис модел. Креатор неких од најпопуларнијих Волмартових 
производа, Милош Милић, сматра да су потребе купаца, на 
које често заборављамо, најважнији део процеса стварања јед-
ног производа, а да је стицање њиховог поверења предуслов за 
напредак сваке компаније. На конференцији је говорио о томе 
како бизнис дизајн и иновације могу да промене пословање. 

„Креативност је можда и највећи дар људске интелиген-
ције. Свет у коме живимо и развијамо се је све компликованији, 
па самим тим морамо постати креативнији како бисмо одгово-
рили на свакодневне изазове. Dare to be Original је сјајан начин 
да у томе и успемо“, изјавио је Милош Милић.

У оквиру целодневног програма конференције организова-
ни су панели и радионице, а учесници су имали прилику да 
на лицу места тестирају неке од иновација, попут капсуле за 
испитивање стања организма путем споја технологија квантне 
и превентивне медицине.

ДИЗАЈН У БИЗНИСУ

Извор: krstarica.com/Танјуг

Извор: Фондација Новак Ђоковић

Одржана друга Dare to be Original конференција
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Истраживачи којима је потребна подрш-
ка да докажу да ће из истраживања настати 
нови производ за којим постоји потреба на 
тржишту, од сада имају на располагању нови 
програм Фонда за иновациону делатност – 
„Доказ концепта“. Кроз тај програм истражи-
вачи могу да добију менторску и финансијс-
ку подршку у износу од 2.400.000 динара.

Иван Ракоњац, директор Фонда за ино-
вациону делатност, истиче да је „Доказ кон-
цепта“ нови механизам који Фонд покреће. 
„Намењен је истраживачима, дакле колега-
ма које раде на факултетима и у институ-
тима. Они могу да истраживања која су до-
вољно зрела да се нађу на тржишту провере 
путем овог програма, односно утврде тех-
ничке карактеристике и тржишну примену 
новог производа, процеса или технологије 
коју развијају у свом истраживању“, истиче 
Ракоњац.

Владимир Поповић, државни секретар у 
Министарству просвете, науке и технолош-
ког развоја, наглашава да програм пружа 
нове могућности истраживачким организацијама. „Овај програм је потпуно нов и са њим отварамо нове могућности за науч-
ноистраживачке организације, у вези са трансфер технологијама и стварањем готових производа на крају тог пута“, рекао је 
Поповић.

Сви заинтересовани истраживачи могу поднети пријаву до 18. новембра, путем портала Фонда за иновациону делатност. 
Могу се пријавити пројекти из свих области науке и технологије, укључујући и друштвено-хуманистичке делатности и уметност, 
од стране научноистраживачих организација и свих акредитованих за ову делатност, укључујући и приватне. Укупан буџет за 
подршку износи 60 милиона динара.

Фонд за иновациону делатност расписао је 17. септембра и јавни позив за доделу иновационих ваучера који су намењени ма-
лим и средњим предузећима да користе услуге научноистраживачких организација, како би решили технички или технолошки 
проблем на који наилазе у свом пословању. Предузеће може искористити максимално 800.000 динара по иновационом ваучеру, 
којим се покрива до 80 одсто укупних трошкова услуге.

ИНОВАТИВНЕ ДЕЛАТНОСТИ
И САМОЗАПОШЉАВАЊЕ

Рок за достављање пријава на Јавни конкурс Гра-
да Београда за доделу средстава за подршку развоја 
иновативних делатности и самозапошљавања неза-
послених лица продужен је до 4. октобра 2019. године, 
до 15 часова.

Конкурсом се, подсетимо, додељује до 1.000.000,00 
динара по стартап тиму, а одабрани тимови добиће 
простор за рад, као и помоћ стручног особља НТП Бе-
оград за развој своје иновативне пословне идеје.

Укупна висина опредељених финансијских сред-
става на конкурсу је 5 милиона динара.

Град Београд и НТП Београд позивају све са ино-
вативном идејом за започињање бизниса да се прија-
ве, искористе финансијску подршку Града и постану 
део НТП заједнице која броји више од 70 стартап и 
технолошко-развојних компанија.

Више информација о условима учешћа на сајту: 
www.beograd.rs. Извор: www.beograd.rs

Извор: ртс.рс

ПРОВЕРА ПРИМЕНЕ НОВОГ ПРОИЗВОДА

Продужен конкурс Града Београда за развој иновација
 у НТП Београд до 4. октобра

Истраживачима обезбеђена менторска и финансијска подршка



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


