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ТЕМА БРОЈА - Пети Самит младих је окупио успешне пословне људе, 
представнике институција и младе људи који желе да сазнају све о 

приликама на тржишту рада, како да лакше дођу до посла или покрену 
сопствени бизнис. 
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РЕКОРДНА СТОПА НЕЗАПОСЛЕНОСТИ 

Стопа незапослености у Србији износи 9,5 одсто и први пут је, 
откако се мери, пала испод 10 одсто. Директор Националне служ-
бе за запошљавање Зоран Мартиновић рекао је да, уколико се за-
држи тренд пада незапослености, постоји реална могућност да 
се следеће године достигне просек ЕУ, који износи око седам од-
сто. Смањење незапослености бележи се у свим регионима у Ср-
бији, а што је још значајније смањују се и разлике међу региони-
ма. Мартиновић наводи да су сектори који бележе посебно висок 
раст запошљавања трговина, грађевинарство, ИТ сектор и услуге.

Пети Самит младих у организацији Канцеларије за мла-
де Града Београда одржан је у Београду. Догађај је окупио ус-
пешне пословне људе, представнике институција и велики број 
младих који желе да науче више о положају и могућностима на 
тржишту рада, како да лакше дођу до посла или покрену соп-
ствени бизнис. Циљ овог догађаја управо је размена мишљења, 
знања и искустава и покретање младих да буду будући лидери. 

Панел дискусије, интерактивна предавања и радиони-
це на овогодишњем Самиту младих дале су могућност заин-
тересованима да питају све што их интересује и да се чује њи-
хов глас. Између осталог, говорило се о томе како побољшати 
положај младих на тржишту рада, шта је потребно да би се 
покренуо сопствени бизнис, али и о предузетништву у тури-
зму и дуалним моделима образовања у високом образовању. 

Општина Звездара и НСЗ организовали су још један сајам 
запошљавања, на којем је понуђено око 600 радних места. Неза-
послени су имали прилику да предају своје радне биографије и 
упознају се са радом 29 послодаваца који су на сајму представили 
своје пословање. Економисти, просветни радници, продавци, ма-
гационери, само су нека од занимања која су се тражила на сајму. 

Како се реализује програм основног образовања одраслих 
у Кикинди, намењен особама које нису стекле основно фор-
мално образовање, како се незапосленима у Бору пружа по-
моћ у планирању каријере и професионалној оријентацији, 
како протиче обука за шиваче намењена незапосленим осо-
бама са инвалидитетом, само су неке од тема у вези са актив-
ностима Националне службе за запошљавање у целој Србији. 

Читајте више о пројекту „Јачање ромских породица у Земуну 
за већу запосленост“ на општини Земун, али и како су се домаћи 
произвођачи представили на 14. Етно сајму хране и пића у Београ-
ду. Током сајма организовани су панели, али и радионице „Знањем 
до циља“, како би се заинтересованим учесницима приближило 
предузетништво и могућности маркетинга на друштвеним мре-
жама. НСЗ је организовала предавање „Предузетник - моја шан-
са за успех“, са жељом да младе упозна са тим како покренути 
сопствени посао и какву помоћ у томе нуди Национална служба.
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Послодавац Милан Пешић ПР, Радња за производњу, пако-
вање, промет робе на велико и мало ВИСПРОМЕТ-ТИМ, СЕМЧЕ 
из Гаџиног Хана, послује од 2007. године и успешно запошља-
ва незапослена лица из категорије теже запошљивих и особе 
са инвалидитетом са територије Филијале Ниш НСЗ. Бави се 
производњом, паковањем и прометом двопека, кекса, трајног 
пецива и колача. Ова радња је један од најбољих примера како 
субвенционисање из буџета Републике Србије, а преко програ-
ма које НСЗ нуди, може сваког предузетника да претвори у ус-
пешног послодавца који запошљава друге незапослене.

Како приликом сваке доделе одлука за самозапошљавање 
чујемо од нових предузетника да субвенција помаже много јер 
је почетак најтежи, тако је и Милан Пешић, као незапослено 
лице 2007. године, након полагања обуке за послодавце кренуо 
у непознато и отворио своју радњу уз субвенцију за самозапо-
шљавање у износу од 130.000 динара. 

Након истека уговорне обавезе од 24 месеца, послодавац 
је имао потребе за запошљавањем нових лица, а као неко ко је 
прошао цео пут и био на евиденцији НСЗ и имао успешну са-
радњу са филијалом, решио је да преко субвенција Националне 
службе пружи шансу другим незапосленим лицима, поготово 
из категорија теже запошљивих, али и особама са инвалидите-
том којима је Пешић, кроз своју производњу, хтео да обезбеди 
адекватну обуку и подршку у запошљавању.

Најпре је кренуо са чланом 45 Закона о доприносима за 
обавезно социјално осигурање и приправницима и волонтери-
ма, затим и са свим другим субвенцијама које нуди НСЗ, попут 
субвенције за отварање нових радних места за запошљавање 
лица из категорија теже запошљивих, субвенције зараде за 
особе са инвалидитетом, стицања практичних знања, струч-
не праксе али и обукама на захтев послодавца. Тако је развио 
своју фирму и данас има око 30 запослених.

„Када сам основао породицу посао ми је био неопходан, а 
препознао сам потребу тржишта за здравом храном и здра-
вим грицкалицама, па сам одлучио да покренем сопствени 
бизнис и 2007. године почео да производим интегралне гри-
сине. На препоруку саветника НСЗ конкурисао сам и одобре-
на ми је субвенција за самозапошљавање, а касније сам преко 
програма за ангажовање приправника и волонтера запослио 
и два радника. Наведене субвенције су ми доста помогле да 
покријем почетне трошкове, адаптирам пословни простор и 
набавим део опреме“, каже наш саговорник.

Како је имао успешну сарадњу са Националном службом, 
наредних година је наставио да користи остале субвенције са 
којима су га упознали организатори програма запошљавања 
и додатног образовања одраслих. „Редовно сам користио про-
граме НСЗ, водио рачуна о реализацији уговорних обавеза, али 
и повећавао број запослених из године у годину. Средства која 
сам добијао у том периоду помогла су ми у ширењу производ-
ног асортимана, унапређењу амбалаже, набавци сировина и у 
исплати плата“, објашњава Пешић.

Своје искуство са нама поделила је Марија Миловановић, 
која је запослена на неодређено време у фирми као пакер. 

„Због здравствених проблема нисам могла да нађем посао. 
На процени радне способности сам добила статус особе са ин-
валидитетом. Саветник ми је помогао и упутио ме на разговор, 
који је добро протекао, уклопила сам се у тим. Задовољна сам 

и послодавац прилагођава радно место 
мојим здравственим ограничењима“, 
прича нам Марија.

Власник радње ВИСПРОМЕТ-ТИМ 
планира наставак сарадње са Нацио-
налном службом за запошљавање. 
„Сада сам посвећен запошљавању ОСИ 
уз субвенције НСЗ. Уз испуњавање за-
конске обавезе, на тај начин особама 
са инвалидитетом дајем шансу за по-
сао, који након истека уговорне оба-
везе задржавају, јер нам посредовање 
Филијале Ниш шаље на разговор врло 
квалитетне и одговорне кандидате. С 
обзиром да ширим производни погон, 
планирам да и у идућој години корис-
тим мере НСЗ, уз проширење произ-
водног асортимана и повећање обима 
производње“, закључује Милан Пешић.

Вања Стојковић

УЗ СУБВЕНЦИЈЕ ДО
 ПОСЛОВНОГ УСПЕХА

Сарадња НСЗ са послодавцима
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Пети Самит младих у организацији 
Канцеларије за младе Града Београда 
одржан је у хотелу „Метропол палас“. 
Догађај је окупио успешне пословне људе, 
представнике институција и велики 
број младих који желе да науче више о о 
приликама на тржишту рада, како да 
лакше дођу до посла или покрену соп-
ствени бизнис. Циљ овог догађаја управо 
је размена мишљења, знања и искустава 
и покретање младих да буду будући ли-
дери. 

Панел дискусије, интерактивна пре-
давања и радионице на овогодишњем 
Самиту младих дали су могућност заин-
тересованима да питају све што их инте-
ресује и да се чује глас младих. Због тога 
су теме панела биле врло актуелне, па 
се између осталог говорило о томе како 
побољшати положај младих на тржишту 
рада, шта је потребно да би се покренуо 
сопствени бизнис, али и о предузет-
ништву у туризму и дуалним моделима 
образовања у високом образовању. 

Истакавши изузетан значај оваквих 
скупова за стицање нових знања и еду-
кацију, Самит младих је отворио градо-
начелник Београда Зоран Радојичић, 
који је нагласио да је важно да се мла-
ди осећају добро, да имају више могућ-
ности и остану да живе и раде у својој 
земљи. „Ви сте будућност овог друштва, 
својом енергијом и активностима усме-
равате даље правце развоја града и Ср-
бије, а наша дужност је да вас подржимо. 
Београд даје свој допринос кроз бројне 
бесплатне програме који укључују мла-
де, као и Локалним акционим планом за 
младе који се реализује преко Канцела-
рије за младе“, истакао је градоначел-
ник. Он је подсетио да се Београд развија 

у правцу паметног града. „Такав град 
може се развијати уз лак начин комуни-
кације уз помоћ ИТ технологија и уз кре-
ативне способности наших младих људи. 
Очекују нас бројни изазови, а ви сте они 
који ће донети позитивне промене у на-
шем друштву“, рекао је Радојичић.

Посетиоцима се обратио и Драгомир 
Петронијевић, члан Градског већа, иста-
кавши да су млади будућност Београда и 
Србије и да ће они наставити да развијају 
нашу престоницу у смеру безбедног и 
паметног града.

„Научно-технолошки парк Београд 
само у прошлој години остварио је добит 
од 20 милиона евра, Град је обезбедио 
услове, али су тај новац зарадили мла-
ди Београђани који су остали у Србији 
и доказали да могу да буду конкурент-

ни и на страним тржиштима“, истакао је 
Петронијевић и додао: „Отворени смо за 
све сугестије, радите на својим знањима 
и вештинама, то ће вам обезбедити да 
добијете посао који желите. Ја верујем у 
вас, наставите да се борите за своје идеје, 
а ми ћемо се трудити да вам будемо дос-
тојни партнери“.

Никола Лазић, посебни саветник ми-
нистра просвете у области високог об-
разовања, обратио се младима речима: 
„Знање вам нико не може одузети, а сва-
ка ваша идеја може вас довети до успеха 
ако имате иницијативу и храброст. Сваки 
рад се кад-тад исплати“. Он је истакао 
значај Закона о студентском организо-
вању, као и Закона о о дуалном моделу 
студија за стицање знања кроз рад током 
студирања и закључио да је важно да се 
млади умрежавају и стичу нова знања, а 
да су овакви догађаји управо права при-
лика за то. 

Директор Канцеларије за младе Не-
дељко Радосављевић захвалио је свима 
на доброј сарадњи и позвао Београђане 
да се прикључе активностима Канцела-
рије и дају свој допринос. 

Током Самита младих одржано је не-
колико занимљивих панела на актуелне 
теме, па се говорило о томе како покрену-
ти сопствени бизнис, о дуалном моделу 
студија у високом образовању, предузет-
ништву у туризму, циљевима одрживог 
развоја, а панел који је привукао велику 
пажњу младих био је „Како побољшати 
положај младих на тржишту рада“.

Панелисти су били Зоран Ђорђевић, 
министар за рад, запошљавање, борач-
ка и социјална питања, Ивана Божић 
из Сектора за подршку запошљавању 
Националне службе за запошљавање и 
Мирјана Богдановић из Секретаријата за 

НОВЕ МОГУЋНОСТИ
ТЕМА БРОЈА  Самит младих 2019  
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привреду Града Београда. Представљени 
су бројни бесплатни програми намењени 
едукацији и лакшем запошљавању мла-
дих, а министар Ђорђевић је истакао да 
је креирање бољих услова за младе међу 
приоритетима министарства, јер је наза-
посленост младих и даље висока и изно-
си око 22% у односу на општу незапосле-
ност која је око 10 одсто. 

„То значи да и даље постоји проблем 
када је реч о запошљавању младих и да 
на томе морамо посебно да радимо и по-
ставимо заједно циљеве за будућност. 
Млади представљају будућност сваке 
земље и неопходно је да им се створе 
добри услови за живот и рад како би 
држава могла да напредује. Желимо да 
им обезбедимо могућности да стекну 
неопходна знања и искуства како би 
лакше дошли до посла, а такође дајемо 
бројне подстицаје за младе који се први 
пут запошљавају, али и оне који покрећу 
сопствени посао“, истакао је Ђорђевић и 
додао да је доста средстава издвојено за 
стручно усавршавање, као и преквали-
фикације и доквалификације.

Он је као један од највећих изазова 
са којима се држава Србија суочава ис-

такао економске миграције младих, због 
чега је основан Координациони тим за 
праћење токова миграција, како би се 
млади задржали у земљи, вратили они 
који су отишли, али и привукли странци 
да живе у Србији јер имамо шта да им 
понудимо. 

Ђорђевић је објаснио да је намера 
Владе да се сваки део Србије развија, па 
је важно направити процену за којим 
радним местима у ком крају Србије по-
стоји потражња, како би се направили 
дугорочни планови и како би млади ос-
тали у свом месту да живе и раде. 

Представљајући мере и програме 
Националне службе за запошљавање у 
које млади могу да се укључују као при-
оритетна група, Ивана Божић из Сектора 
за подршку запошљавању рекла је да је 
важно да се младој особи чим дође да 
се пријави на евиденцију нешто понуди, 
односно укаже на слободна радна мес-
та и да се укључи у неки од програма 
у оквиру активних мера запошљавања. 
Нагласила је да је основна идеја паке-
та услуга за младе интензиван контакт 
између саветника НСЗ и незапослених 
младих, да је веома значајно интензи-

вирање индивидуалног рада са њима, 
како саветовања за запошљавање, тако 
и саветовања за планирање каријере, као 
и њихово приоритетно упућивање код 
послодаваца и у мере активне политике 
запошљавања. 

„У Националној служби имамо ка-
ријерно вођење и саветовање, јер је данас 
изузетно важна активна улога младих 
у избору каријере због тржишта рада 
које се стално мења. Кроз рад са њима 
помажемо им да сагледају која знања и 
вештине поседују и како могу да их ис-
користе у конкретном послу“, навела је 
Ивана Божић. Она је објаснила да сами 
можемо да утичемо на свој пут, проме-
нимо начин размишљања, да стичемо 
нове навике, да можемо у себи да про-
будимо предузимљивост, активност, ра-
дозналост и да је важно да непрестано 
ослушкујемо промене које се дешавају 
око нас и да им се прилагођавамо.

Програме за младе Секретаријата за 
привреду Града Београда представила 
је Мирјана Богдановић, истичући да је 
буџет сваке године све већи и да су ре-
зултати видљиви и бољи. „Ове године 
програмима и мерама подржано је више 
од 170 незапослених, а млади су највише 
заинтересовани за субвенције за самоза-
пошљавање. Савет за запошљавање Бе-
ограда има управо за циљ да анимира 
и охрабри младе људе да покрену свој 
посао и пружамо им помоћ у томе“, каже 
она. Мирјана додаје да је у припреми 
Локални акциони план запошљавања за 
Београд за следећу годину, који ће крајем 
новембра или почетком децембра бити 
истакнут на сајту Града Београда и да се 
очекују сугестије свих заинтересованих. 

Током панела младе је највише инте-
ресовало који су начини данас да лакше 
дођу до посла, како функционише про-
грам преквалификације, да ли би по-
већање плата задржало младе у земљи и 
какве су могућности укључивања студе-
ната у мере активне политике запошља-
вања и свет рада. 

Економски јака Србија гради се уз 
ангажовање и подршку младих и обра-
зованих људи - порука је коју смо могли 
да чујемо са Самита младих у Београду. 

Јелена Бајевић
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Директор Националне службе за за-
пошљавање Зоран Мартиновић рекао је 
за РТС да уколико се задржи тренд пада 
незапослености, постоји реална могућ-
ност да се следеће године достигне про-
сек ЕУ од око седам одсто.

„Вест о смањењу незапослености ра-
дује, охрабрује и мотивише да са овим 
трендовима наставимо и у наредном 
периоду. Ако погледамо статистику из 
претходних година, видимо да је 2012. 
године, у једном кварталу, стопа неза-
послености била чак око 25%. Следеће 
године је дошло до стагнације и благог 
пада, а од 2014. бележимо континуирани 
пад, што нас је током наредних година и 
довело до жељеног циља који је постави-
ла Влада Србије - стопа незапослености у 
једноцифреном броју. На почетку је овај 
циљ деловао превише оптимистично, го-
тово нереално, али у 2019. показали смо 

да је то оствариво“, рекао је директор На-
ционалне службе за запошљавање.

Смањење незапослености бележи се 
у свим регионима у Србији, а што је још 
значајније, смањују се и разлике међу 

регионима, што показује у којој мери се 
посвећује једнака пажња развоју свих 
делова наше земље, нарочито оних који 
су раније били проглашени за девастира-
на подручја.

„Разлике су још увек присутне али се 
смањују. Београд, Војводина, Шумадија 
и Западна Србија предњаче, док Југоис-
точна Србија у одређеној мери заостаје. 
Треба истаћи да су Београд и Војводина у 
просеку земаља ЕУ“, наводи Зоран Мар-
тиновић.

Да би се повећала запосленост у 
Србији, потребно је да се омогуће бољи 
услови рада и да се повећају плате за-
послених. Мартиновић је истакао да се 
некада на посао чекало четири или пет 
година, а сада послодавци имају про-
блем да пронађу квалификовану радну 
снагу за одређене области.

„Уколико се задржи тренд пада неза-
послености, постоји реална могућност да 
се следеће године достигне просек ЕУ од 
око седам одсто“, закључио је Мартино-
вић.

На питање у којим секторима и де-
латностима је отворен највећи број 
радних места, Мартиновић каже да је 
доведен велики број страних инвести-
тора, као и да је дошло до оживљавања 
прерађивачке и производне индустрије. 
Сектори који бележе нарочито висок раст 
запошљавања су трговина не велико и 
мало, грађевинарство, ИТ сектор и услу-
ге.

Статистика тржишта рада показује 
да брже до посла долазе оператери на 
ЦНЦ машинама, заваривачи, аутотро-
ничари/мехатроничари, књиговође, ку-
вари, електротехничари: електронике, 
рачунара, рачунарских мрежа и теле-
комуникација, техничари мехатронике, 
техничари за биотехнологију, техничари 
за компјутерско управљање, тесари, зи-
дари, армирачи, месари. Код наведених 
профила, у највећем броју случајева, 
првенствени услов за запошљавање је 
одговарајуће радно искуство. У првих 
десет месеци 2019. године, код Нацио-
налне службе за запошљавање регис-
тровано је скоро двоструко више пријава 
послодаваца за грађевинске раднике у 
односу на прошлу годину. Могућности за 
запослење незапослених лица условље-
не су првенствено потребним знањима, 
вештинама и компетенцијама које кан-
дидати поседују, у односу на исказане 
захтеве послодаваца и тржишта рада и 
потребе конкретних радних места.

ПАД НЕЗАПОСЛЕНОСТИ У СРБИЈИ

Катарина Јовичин

Директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић за РТС

Стопа незапослености у Србији први пут откако се мери пала испод 10 одсто и 
износи - 9,5 одсто

     
ПОДАЦИ РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА 

СТАТИСТИКУ
   У трећем кварталу 2019. године број запослених износио је 2.938.700, а број 
незапослених 308.400. Стопа запослености за дати период износи 49,6%, а стопа 
незапослености 9,5%.
    Највећи раст запослености (за 14.900), уз смањење незапослености (за 22.600), 
забележен је у Региону Јужне и Источне Србије. У Региону Шумадије и Западне 
Србије дошло је до истовременог смањења запослености (за 10.100) и незапос-
лености (за 21.600), док је у Београдском региону пад незапослености (за 22.100) 
праћен релативно малим растом запослености (за 3.200). У Региону Војводине 
није било значајних промена у броју запослених и незапослених.

Стопе запослености/незапослености за популацију узраста 15 и више 
година, 2014-2019. (%)
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У Јагодини је у току обука за шиваче, 
коју похађа 6 незапослених особа са ин-
валидитетом. Интересовање незапосле-
них за ову обуку било је двоструко веће у 
односу на број укључених лица, а прили-
ком селекције предност је дата особама 
које дуже чекају на запослење. 

Фонд часова и динамика релизације 
обуке у трајању од укупно 300 часова, 5 
дана у седмици по 4 школска часа днев-
но, прилагођени су радној способности 
полазника. Цена обуке је око 71.460 дина-
ра по полазнику, а извођачи су Агенција 
за образовање „Академија“ из Чачка и 
Прва техничка школа у Јагодини, у чијим 
просторијама се обука реализује и где су 
обезбеђени изузетно добри просторни, 
технички и кадровски капацитети. 

Сврха обука за тржиште рада је да 
повећање компетенција незапослених 
особа са инвалидитетом укључивањем 
у обуке прати реалне потребе локалног 
тржишта рада, тако да су приликом пла-
нирања обука узете у обзир тренутне и 

очекиване потребе послодаваца, као и 
заинтересованост особа са инвалидите-
том за конкретне обуке. 

Када је у питању обука за шиваче, на 
основу исказаних досадашњих потреба 
домаћих произвођача у области текстил-
ства, страних италијанских инвеститора 
на подручју Јагодине који имају потре-
бе за овим занимањем и предузећа за 
професионалну рехабилитацију особа 
са инвалидитетом које је у 2019. години 
покренуло погон за шивење ХТЗ опре-
ме, очекивања су да лица по завршетку 
обуке буду у прилици да врло брзо про-
нађу посао. 

До краја новембра очекује се поче-
так реализације обуке за енглески језик 
и основне информатичке обуке по ЕЦДЛ 
стандарду, те ће укупно 18 особа са ин-
валидитетом са подручја Поморавског 
округа у 2019. години добити прилику 
да стекну додатна стручна, теоријска и 
практична знања, која ће повећати њи-
хове потенцијале за запошљавање.

ПОВЕЋАЊЕ КОМПЕТЕНЦИЈА КРОЗ ОБУКЕ 
Подршка запошљавању особа са инвалидитетом у Јагодини

Оливера Ђорђевић

ПОКРЕНИ СЕ УЗ ПРОГРАМ САМОЗАПОШЉАВАЊА
Како је Немања Стојчев из Пољске Ржане остварио свој пословни сан

Двадесетчетворогодишњи Немања Стојчев је однедавно 
упловио у предузетничке воде, отворивши фризерски салон 
“Chill place” у селу Пољска Ржана у близини Пирота. Остварење 
сна омогућио му је програм самозапошљавања.

„Желим да се захвалим Националној служби за запошља-
вање и Филијали Пирот јер су ми омогућили да опремим свој 
салон и покренем посао“, каже млади предузетник.

„Програм самозапошљавања, финансијска и техничка 
подршка Националне службе за запошљавање - Филијале Пи-
рот су ми омогућили да остварим свој давнашњи сан. Завршио 
сам за продавца и радио на различитим пословима у трговини, 
текстилној и обућарској индустрији. Међутим, то није био мој 
свет и тражио сам начин да покренем сопствени бизнис. Прве 
предузетничке кораке реализовао сам присуствујући обу-
ци ‚Пут до успешног предузетника‘. Увидео сам да предузет-
ништво одговара мом темпераменту. Идеја да отворим салон 
проистекла је из мог личног афинитета да се бавим фризерс-
ким занатом“, навео је Немања.

Како наводи, од почетка је имао намеру да салон отвори у 
селу где живи, јер му непостојање конкуренције и велики број 
муштерија гарантују успех у послу. Немања очекује да међу 
муштеријама има велики број младих људи из родног и окол-
них села, па и из града, јер нуди такозвано “fejd” шишање.

„Идеја је да наставим да се даље усавршавам, да моје ус-
луге достигну висок ниво, да свакој муштерији пружим мак-
симално квалитетан третман, да се осећају пријатно у мом 
салону и буду задовољни услугом. Истовремено ћу морати да 
се додатно ангажујем на маркетингу, јер знам да је добар мар-
кетинг гарант успеха, а ја желим да успем у послу којим се 
бавим“, истиче Немања. Сузана Ђорђевић

На основу исказаних потреба домаћих произвођача у области текстилства, страних 
италијанских инвеститора на подручју Јагодине и предузећа за професионалну 
рехабилитацију особа са инвалидитетом, очекује се да полазници по завршетку 

обуке врло брзо пронађу посао

Од почетка је имао намеру да салон отвори у селу где живи, јер му непостојање 
конкуренције и велики број муштерија гарантују успех у послу
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Инвеститори корејске компаније „Кјунгшин“ (Kyungshin), 
једне од компанија у групи „Кјунгшин кејблс“ 
(Kyungshin Cables), посетили су Смедеревску Паланку. 
Инвеститори планирају изградњу фабрике за произ-

водњу електронских компоненти за аутомобилску индустрију, 
у коју би било уложено 24 милиона евра, што би омогућило 
упошљавање хиљаду радника. Радни састанак одржан је у СО 
Смедеревска Паланка, а поред представника компаније сас-
танку су присуствовали представници Развојне агенције Ср-
бије и Корејске агенције за промоцију у трговини инвестиција, 
председници општина Смедеревска Паланка и Велика Плана 
Никола Вучен и Игор Матковић, в.д. директора Филијале Сме-
дерево НСЗ Јасмина Беочанин и саветник у запошљавању Ис-
поставе Смедеревска Паланка Сенад Карчић. Након радног 
састанка инвеститори су обишли Индустријску зону Губераш.  

„Пре годину дана, када смо почели уређење Индустријске 
зоне Губераш, имали смо за циљ да у наредном периоду дове-
демо инвеститоре који би на овом месту саградили фабрику и 
упослили људе из Паланке и Велике Плане. Велика је част што 
смо данас домаћини једне велике корејске компаније која је 
заинтересована да инвестира управо у Смедеревску Паланку. 
Већ други пут се састајемо и на добром смо путу да оствари-
мо сарадњу. Локална самоуправа ће обезбедити све потребне 
услове како би инвеститори могли да започну са радовима. Ра-
дови на путној инфраструктури се већ приводе крају и спрем-
ни смо да примимо инвеститоре који желе да запосле хиљаду 

радника“, изјавио је председник Општине Смедеревска Палан-
ка Никола Вучен.

Посредством Развојне агенције Србије, представници ком-
паније из Кореје обишли су више локација у Србији.

„Регион Смедеревска Паланка-Велика Плана је фантастич-
на логистичка позиција. Откада је Никола Вучен са својим ти-
мом на челу општине почело је да се ради. Овде је било много 
проблема, али очекујемо да ће сада, када постоји индустријска 
зона и када је обезбеђена сва потребна инфраструктура, бити 
и инвестиција. Не само ова, већ и неке капиталне инвестиције“, 
рекао је представник РАС-а Предраг Деретић.

Корејска агенција за промоцију у трговини инвестиција је 
трговински део Амбасаде Републике Кореје, који ради са свим 
инвеститорима који долазе из Кореје, као и са компанијама које 
желе да наступе на српском тржишту. 

„Ова инвестиција ће имати велики значај за целу Србију, 
јер ће то бити добар сигнал за остале корејске инвеститоре који 
разматрају Србију као инвестициону дестинацију. Корејске ин-
вестиције су допринеле развоју централне Европе и земаља 
као што су Словачка, Пољска, Чешка, Мађарска, где су присут-
не у великом броју. Компанија би конкретно радила делове за 
батерије за електрична возила. Ово је веома значајна инвести-
ција, јер је будућност у електричним аутомобилима“, истакао је 
Михаило Павловић, саветник за економске послове и инвести-
ције агенције KOTRA (Korea Trade Investment Promotion Agency). 
Заменица генералног директора компаније „Кјунгшин“ Won Ji 
Hye захвалила је председнику Николи Вучену на срдачној до-
бродошлици и истакла да се нада будућој сарадњи.

На састанку са представницима корејске компаније, дого-
ворено је да НСЗ спроведе анкету међу 100 незапослених, како 
би се утврдила њихова спремност, заинтересованост и мотива-
ција за рад у овој фабрици. 

Фабрика за производњу електронских компоненти за ауто-
мобилску индустрију биће изграђена на локацији између две 
општине, Смедеревске Паланке и Велике Плане, што ће омо-
гућити незапосленим лицима са подручја обе општине да се 
запосле у овој компанији. Један од главних циљева НСЗ је да 
ради на повезивању тражилаца запослења са потенцијалним 
послодавцима, па ће отварање ове компаније допринети већ 
постојећем тренду смањења броја незапослених лица на еви-
денцији Националне службе за запошљавање. 

ПОСАО ЗА 
ХИЉАДУ РАДНИКА

Корејска компанија инвестира у Србији

Александра Богић

     
ПРЕДСТАВНИЦИ КОМПАНИЈЕ „КЈУНГШИН“ 

ПОСЕТИЛИ ВАЉЕВО
   Представници корејске компаније „Кјунгшин“ посетили су 
Ваљево и разговарали са представницима Града и НСЗ - Фи-
лијале Ваљево о могућностима инвестирања. Састанку су при-
суствовали представници Развојне агенције Србије и Корејске 
агенције за промоцију у трговини инвестиција, председници 
Градске управе Ваљево, в.д. директора Филијале Ваљево НСЗ 
Михаило Милутиновић, начелница за развој предузетништва, 
програма запошљавања, додатно образовање и обуке Јасми-
на Андрић и саветник за запошљавање Рада Севић.
   Инвеститорима је приказан кратак филм о Индустријској 
зони Ваљево и предностима инвестирања у Колубарски округ. 
Јасмина Андрић одржала је презентацију о стању на тржишту 
рада у Колубарском округу. После радног састанка, гости су 
обишли гринфилд локацију у индустријској зони и исказали 
интересовање да посете компанију „Gorenje Hisense“, како би 
попричали са директором и менаџерима за људске ресурсе 
на тему запошљавања, плата, конкуренције, слободне радне 
снаге.
   Компанија „Kyungshin Cables“ производи електронске ком-
поненте за аутомобилску индустрију, пре свега кабловске ин-
сталације за неке од најпознатијих светских произвођача, као 
што су Hyundai, Kia, Volkswagen, Форд, Волво, BMW, GM. Ком-
панија је основана 1974. у Кореји, где имају неколико фабрика, 
а поред тога имају производњу и у Индији, Пољској, Турској, 
Индонезији, Тајвану, Тајланду, Кини, Камбоџи, САД, Мексику, 
Хондурасу.
   Инвестициони пројекат је гринфилд инвестиција, где би они 
изградили халу од 12.000 квадратних метара и запослили до 
1.000 радника. Посредством Развојне агенције Србије, пред-
ставници компаније из Кореје обишли су више локација у Ср-
бији. Рада Севић
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Период незапослености и тражења 
посла је често повезан са бројним теш-
коћама и неретко су у тим околностима 
различити видови подршке тражиоцима 
запослења од изузетног значаја. Осим 
финансијских програма и мера за под-
стицање запошљавања, Национална 
служба за запошљавање тражиоцима 
запослења нуди и разноврсне нефинан-
сијске мере подршке, међу њима и бројне 
услуге које пре свега имају за циљ поди-
зање капацитета за активно тражење 
посла и планирање даљег каријерног 
пута. Значајан део поменутих услуга, 
које првенствено подразумевају психо-
лошку подршку, реализују саветници за 
планирање каријере и саветници за ка-
ријерно информисање у филијалама НСЗ.

„Као саветници за планирање ка-
ријере, подршку тражиоцима запослења 
пружамо пре свега кроз активности 
индивидуалног професионалног саве-
товања, које може укључивати и психо-
лошко тестирање, као и кроз тематске 
обуке и радионице које реализујемо са 
групама корисника“, објашњава Бранки-
ца Михајловић Илић, саветница за пла-
нирање каријере у Филијали Бор НСЗ.

„Осим тражиоцима запослења, и ђа-
цима и студентима је неретко потребна 
помоћ, најчешће приликом одабира ус-
мерења за наставак образовања, те нам 
се тим поводом и обраћају“, додаје Бран-
кица.

Када је о Филијали Бор реч, учени-
ци средњих школа су чести посетиоци. 
„Бројни су они који самоиницијативно 
дођу, а и школе су упознате са услугама 
професионалне оријентације и каријер-
ног информисања које нудимо, те редов-
но о томе обавештавају ђаке и упућују их 
код нас или организују групне посете“, 
истиче наша саговорница. 

„Што се незапослених лица тиче, 
најчешће буду упућена од стране савет-
ника за запошљавање због проблема са 
мотивацијом, постављањем циљева, не-
достатком вештина самопредстављања 
и тражења посла. Подршка кроз инди-
видуално професионално саветовање 
им увек много значи, а и утисци оних 
који похађају Тренинг самоефикасности 
и Радионицу за превладавање стреса 
услед губитка посла су јако позитивни“, 
објашњава Бранкица Михајловић Илић.

„Проблем са којим се суочавамо је не-
довољно интересовање и релативно слаб 

одазив када су у питању мере подршке. 
Наши корисници често не верују да има 
тога што могу у свом поступању да про-
мене и унапреде, а што може довести до 
већег успеха у тражењу и налажењу за-
послења. Такође, често су обесхрабрени 
целокупном ситуацијом у окружењу и 
заправо нису довољно уверени да ула-
гање труда и рад на себи имају сврху и 
да могу довести до неких позитивних 
промена. Веома је добро што се овакав 
начин размишљања мења када се укљу-
че у неку од поменутих активности. Сви 
заједно константно радимо на томе да 
мотивишемо лица да у много већој мери 
користе услуге које нудимо. Тражење 
слободних радних места, представљање 
послодавцима, креирање квалитетних 
циљева, планирање активности и слич-
но су вештине, а самим тим то значи да 
могу да се уче, увежбавају и усавршавају, 
а управо захваљујући континуираном 
раду на себи и стицању и развоју знања 
и вештина можемо да повећамо своју 
конкурентност на тржишту рада. Зашто 
онда најпре не искористити могућности 
које нуди НСЗ и које су лако доступне?“, 
закључује наша саговорница.

ПОДРШКА НА ПУТУ ДО ЗАПОСЛЕЊА

Активности планирања каријере и професионалне оријентације у
Филијали Бор

Бојан Марковић

Тражење слободних радних места, представљање послодавцима, креирање 
квалитетних циљева, планирање активности и слично су вештине, што значи да 

могу да се науче, увежбају и усавршавају

Захваљујући контину-
ираном раду на себи и 

стицању и развоју знања 
и вештина можемо да по-
већамо своју конкурент-
ност на тржишту рада

Осим финансијских програма и мера за подстицање за-
пошљавања, Национална служба за запошљавање тра-
жиоцима запослења нуди и разноврсне нефинансијске 
мере подршке, међу њима и бројне услуге које пре свега 
имају за циљ подизање капацитета за активно тра-

жење посла и планирање даљег каријерног пута
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На евиденцији Филијале Ужице 
НСЗ тренутно се налази 320 особа 
са инвалидитетом, од којих 263 
има процењену радну способ-

ност првог степена. Посматрано према 
квалификационој структури незапосле-
них, највеће учешће у регистрованој не-
запослености имају лица средњег струч-
ног образовања - 54%. Високо је учешће 

неквалификованих и нискоквалификова-
них лица - око 30%, док је лица са факул-
тетском дипломом 3,5%. Према старости 
највише је незапослених преко 50 годи-
на, око 40%, што указује на неповољну 
старосну структуру, али и младих до 29 
година је око 11%.

Обуке за тржиште рада пружају мо-
гућност да лица са евиденције незапос-
лених стекну додатна знања и вештине и 
самим тим повећају своје шансе за запос-
лење. Сврха неформалног образовања је 
да се разним обукама за стицање прак-

тичних пословних знања, специфичних 
вештина и личног усавршавања допуни 
формално oбразовање. Све је цењенији 
став да је усавршавање кроз цео живот 
постало неопходно, а неформално обра-
зовање је то и омогућило. Зато НСЗ по-
себну пажњу посвећује онима којима је 
додатно и допунско образовање потреб-
но како би брже и лакше дошли до посла. 

Ово уједно може смањити јаз између 
постојећег и потребног образовања. НСЗ 
и овде добија улогу посредника, јер стал-
ним праћењем реалних потреба привре-
де може се значајно утицати да се тај јаз 
ублажи. Сарадњом са установама које се 
баве преквалификацијом, доквалифика-
цијом, школама и академијама разних 
вештина и заната, незапосленима се по-
већавају шансе да дођу до радног места. 

Посебно охрабрује чињеница да је све 
већи број занимања које особе са инвали-
дитетом могу несметано да обављају, уз 
прилагођавање радног места, уколико је 
потребно. Уз субвенције послодавцима за 
запошљавање ОСИ које обезбеђује НСЗ, 
такве могућности се значајно повећавају. 

„Ужичка филијала је у овој години 
препознала потребу организовања обуке 
за тржиште рада за особе са инвалидите-
том у оквиру стоног издаваштва. Обука 
је почела 1. новембра и трајаће до 6. де-
цембра. Похађа је шест особа са инвали-
дитетом, а извођач ове обуке је Агенција 
‚Свети Сава‘ из Чачка. Све активности за-
послених у ужичкој филијали НСЗ у раду 
са ОСИ усмерене су на обезбеђивање ус-
лова за равноправно укључивање ОСИ 
на отворено тржиште рада и афирмацију 
једнаких могућности у запошљавању“, 
изјавила је Драгана Костић, сарадница 
за односе са јавношћу у Филијали Ужице 
НСЗ.

„Обука за ОСИ спроводи се у просто-
ријама Удружења инвалида церебрал-
не и дечије парализе, за шта удружење 
има адекватно опремљен простор, а то 
је произашло из дугогодишње успешне 
сарадње са ужичком филијалом НСЗ, на 
обострано задовољство“, истакао је Че-

домир Цицовић, представник овог удру-
жења.

„Веома смо задовољни обуком и 
знањима која ћемо стећи. Једина замер-
ка је кратак период обуке, па треба раз-
мишљати да за будуће полазнике ова 
обука траје дуже“, истакао је Предраг 
Марковић, један од полазника.

У Филијали Ужице НСЗ тренутно су 
у току још две обуке за тржиште рада за 
остала незапослена лица: обука за из-
раду бурека и пита у Ужицу и обука за 
кројење и шивење у Бајиној Башти.

СА НОВИМ ЗНАЊИМА И 
ВЕШТИНАМА ДО ПОСЛА

Обуке за тржиште рада у Ужицу

Драгана Костић

Посебно охрабрује чињеница да је све већи број занимања које особе са 
инвалидитетом могу несметано да обављају, уз прилагођавање радног места, 

уколико је потребно. Уз субвенције послодавцима за запошљавање ОСИ које обезбеђује 
НСЗ, такве могућности се значајно повећавају

„Обука за ОСИ спроводи 
се у просторијама Удру-

жења инвалида церебрал-
не и дечије парализе, за 

шта удружење има адек-
ватно опремљен прос-
тор, а то је произашло 

из дугогодишње успешне 
сарадње са ужичком фи-
лијалом НСЗ, на обостра-
но задовољство“, истакао 
је Чедомир Цицовић, пред-
ставник овог удружења.

Сарадњом са установама 
које се баве преквалифи-
кацијом, доквалифика-

цијом, школама и акаде-
мијама разних вештина и 
заната, незапосленима се 
повећавају шансе да дођу 

до радног места



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 
МЕСТA

778
Јавни позиви                                          12
Администрација и управа         13
Трговина и услуге                                18 
Медицина                                         20
Индустрија и грађевинарство                 27
Наука и образовање                                          29
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Јавни позив

На основу члана 43 став 1 тачка 3 и 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 38/2015 и 11/2017), члана 
30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалиди-
тетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 32/2013) и члана 42 и члана 129 Правил-
ника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера 
активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/2015, 5/2017 и 9/2018) и 
Споразума о утврђивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или 
мера активне политике запошљавања за 2019. од 08.05.2019. године, a ускладу са 
Локалним акционим планом за запошљавања Општине Нови Бечеј за 2019. годину 
(“Службени лист општине Нови Бечеј”, број 3/2018)
 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА 

ЗРЕЊАНИН И ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ

Расписују

ДРУГИ ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА 

САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ

Подршка самозапошљавању намењена је незапосленима који се воде на евиденцији 
Националне службе за запошљавање и подразумева пружање стручне помоћи, обу-
ку за развој предузетништва и субвенцију за самозапошљавање.

Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу преосталих 
200.000,00 динара по кориснику, односно 220.000,00 динара у случају самозапошља-
вања вишкова запослених или 240.000,00 динара за незапослене особе са инвалиди-
тетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва од стране 
незапосленог или удруживањем више незапослених, као и за оснивање привредног 
друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.

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

Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, осни-
вањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више незапосле-
них удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за само-

запошљавање и остваривање права на субвенцију од 200.000,00 динара, односно 
220.000,00 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених или 240.000,00 
динара у случају када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.

Право на доделу субвенције за самозапошљавање незапослено лице 
може да оствари под условом да је:
- пријављено на евиденцију незапослених Националне службе, са пребивалиштем 
на територији општине Нови Бечеј; 
- завршило обуку за развој предузетништва по плану и програму обуке у организа-
цији Националне службе или друге одговарајуће организације;
- измирило раније уговорне и друге обавезе према Националној служби и Општини 
Нови Бечеј, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно изми-
рује и
- у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ у текућој 
фискалној години и претходне две фискалне године, у складу са Уредбом о правили-
ма за доделу државне помоћи.

Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се надлежној организационој 
јединици Национaлне службе, према месту пребивалишта, односно боравишта, 
непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у сва-
кој организационој јединици Национaлне службе или преузети са сајта Националне 
службе - www.nsz.gov.rs и www.novibecej.rs.

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

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

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

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања на сајту Националне службе за 
запошљавање и огласним таблама Националне службе и Општине Нови Бечеј, а 
последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 09.12.2019. године.

Највећа понуда слободних послова на једном месту
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                Администрација и управа

БЕОГРА Д

Република Србија
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА

КОСОВО И МЕТОХИЈУ

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

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 
РАДНИХ МЕСТА У КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА 

КОСОВО И МЕТОХИЈУ
I Орган у коме се радна места попуњавају: 
Канцеларија за Косово и Метохију, Београд, Булевар 
Михајла Пупина 2 

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за подршку 
пословима јавних набавки, 

разврстано у звању млађи саветник
Сектор за опште и правне послове, 
Група за јавне набавке, под редним 

бројем 12. у Правилнику о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних 

места у Канцеларији за Косово и 
Метохију

1 извршилац

Опис послова: Учествује у припреми предлога плана 
набавки у складу са финансијским планом Канцела-
рије, као и плана набавке по унутрашњим јединицама 
у складу са интерним финансијским планом; учествује 
у планирању динамике јавних набавки у складу са одо-
бреним апропријацијама и квотама на нивоу Канцела-
рије и по организационим целинама; учествује у при-
преми и обради конкурсне документације; учествује у 
изради извештаја о реализованим јавним набавкама, 
води прописане евиденције по врстама и закљученим 
уговорима; остварује непосредну сарадњу са Управом 
за јавне набавке; учествује у пружању помоћи у спро-
вођењу поступака јавних набавки које спроводе локал-
не самоуправе на територији АП Косово и Метохија; 
обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких наука на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године или специјалистичким студијама на 
факултету и најмање једна година радног искуства у 
струци или најмање пет година радног стажа у држав-
ним органима, положен државни стручни испит, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Булевар Михајла Пупина 2

2. Радно место за праћење 
извршења буџета, разврстано у 

звању самостални саветник
Сектор за финансијске послове, Група 

за опште финансијске послове, под 
редним бројем 16. у Правилнику о 

унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места у Канцеларији за Косово и 

Метохију
1 извршилац

Опис послова: Саставља предлог годишњег финан-

сијског плана за израду закона о буџету и оперативних 
финансијских планова из области општих економско 
финансијских послова; израђује решења о преносу 
буџетских средстава и сопствених прихода Канцела-
рије и захтеве за пренос наведених средстава; сас-
тавља периодичне извештаје и завршни рачун и прати 
реализације буџетских средстава по свим позицијама 
из наведених области; евидентира Обавезе у е-запису 
по основу примљених одлука и евидентира захтеве за 
плаћање у е-запису по основу примљених решења о 
преносу средстава; учествује у вршењу контроле доку-
ментације и извештаја о наменском утрошку средста-
ва; води евиденцију о реализацији финансијских тран-
сакција са Трезором и преузима обавезе у Трезору; 
врши анализу утрошених средстава у односу на план 
извршења; саставља периодичне извештаје и прати 
реализацију буџетских средстава по свим позицијама; 
обавља друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области економске 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 
4 године, или специјалистичким студијама на факулте-
ту, положен државни стручни испит, радно искуство у 
струци од најмање пет година, као и потребне компе-
тенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Булевар Михајла Пупина 2

3. Радно место за књиговодствено-
финансијске послове, разврстано у 

звању сарадник
Сектор за финансијске послове, Група 

за опште финансијске послове, под 
редним бројем 17. у Правилнику о 

унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места у Канцеларији за Косово и 

Метохију
1 извршилац

Опис послова: Прима и проверава формалну и 
рачунску исправност финансијске документације; при-
према и обрађује захтеве за пренос средстава на осно-
ву приложене финансијске документације; усаглашава 
и сравњује књиговодствено стање главне књиге Тре-
зора са помоћним евиденцијама; стара се да сви захте-
ви за пренос средстава буду у складу са одобреним 
квотама, припрема захтеве за промене квота и апро-
пријација; евидентира обавезе и захтеве за плаћање 
у е-запису по основу примљених налога за службено 
путовање у земљи и решења о службеном путовању 
у иностранству; прати реализацију средстава крајњем 
кориснику; евидентирање и праћење рокова за изми-
рење финансијских обавеза; сарађује са надлежним 
државним органима у вези са преносом средстава са 
рачуна буџета на рачун Канцеларије; обавља и друге 
послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање на основним 
академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 
основним струковним студијама, односно на студијама 
у трајању до три године, најмање три године радног 
искуства у струци, положен државни стручни испит, 
као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Булевар Михајла Пупина 2

4. Радно место за обраду 
документације и евиденционе 
послове, разврстано у звању 

сарадник
Сектор за планирање и реализацију 

инфраструктурних пројеката, Група за 
изградњу и реконструкцију образовно-

васпитних и здравствених установа, 
установа културе и објеката органа 

локалне самоуправе, под редним 
бројем 32. у Правилнику о унутрашњем 

уређењу и систематизацији радних 
места у Канцеларији за Косово и 

Метохију
1 извршилац

Опис послова: Учествује у припреми и сакупљању 
документације образовно-васпитних и здравствених 
установа и установа културе; обавља техничку обраду 
документације; води евиденцију пријављених проје-
ката; сарађује са предлагачима пројеката по спрове-
деном поступку рангирања и у вези са тим обавља 
директну и телефонску комуникацију са странкама у 
вези делокруга Групе; води евидениције приоритетних 
потреба; врши оперативне послове пријема и евиден-
тирања захтева; послове коресподенције електрон-
ском поштом; врши пријем странака и организује сас-
танке по налогу руководиоца; обавља и друге послове 
по налогу руководиоца Групе.  

Услови: стечено високо образовање на основним 
академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 
основним струковним студијама, односно на студијама 
у трајању до три године, најмање три године радног 
искуства у струци, положен државни стручни испит, 
као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Булевар Михајла Пупина 2

5. Радно место за праћење судских 
поступака и остваривања права на 
територији АП Косово и Метохија, 

разврстано у звању саветник
Сектору за правну заштиту, подршку 
локалној самоуправи и имовинско-

правне послове на Косову и Метохији, 
Група за правосуђе и имовинско-

правна питања, под редним бројем 36. 
у Правилнику о унутрашњем уређењу 

и систематизацији радних места у 
Канцеларији за Косово и Метохију

2 извршиоца

Опис послова: Прати и израђује информације о суд-
ским поступцима који се воде пред судовима и другим 
органима на територији АП Косово и Метохија, а чији је 
предмет заштита или угрожавање права Срба и неал-
банаца на територији АП Косово и Метохија; поступа 
по поднетим притужбама и представкама на рад пра-
восудних органа; пружа помоћ у припреми поднеса-
ка припадницима Срба и неалбанских заједница пред 
међународним организацијама за заштиту људских 
права и међународним мисијама на територији АП 
Косово и Метохија; прикупља неопходне документе у 
поступцима по приговорима лица која нису остварила 
право на привремену новчану надокнаду; припрема 
извештаја међународним организацијама за заштиту 
људских права, службену употребу српског језика и 
писма у судским и другим поступцима на територији 
АП Косово и Метохија; прати адекватан приступ и 
заступљеност у правосуђу припадника српске и дру-
гих неалбанских заједница на територији АП Косово и 
Метохија; води статистику и аналитику рада правосуд-
них органа на територији АП Косово и Метохија; врши 
послове анализе послова судске управе у судовима 
опште и посебне надлежности и управе у јавним тужи-
лаштвима у циљу уредног, законитог и благовременог 
рада правосудних органа; обавља и друге послове по 
налогу руководиоца Групе.

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 
4 године, или специјалистичким студијама на факулте-
ту, положен државни стручни испит, радно искуство у 
струци од најмање три године, као и потребне компе-
тенције за рад на радном месту.

Администрација и управа

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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Место рада: Београд, Булевар Михајла Пупина 2

6. Радно место за оживљавање 
привредних активности, разврстано 

у звању саветник
Сектор за подршку привреди, 

пољопривреди и руралном развоју, 
Група за привреду и економски развој, 
под редним бројем 58. у Правилнику о 

унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места у Канцеларији за Косово и 

Метохију
1 извршилац

Опис послова: Израђује информације, анализе и 
извештаје о реализацији пројеката оживљавања 
привредних активности у енклавама на територији 
АП Косово и Метохија; израђује програме активирања 
економије на локалном нивоу; поступа по представ-
кама лица по питању економског развоја; припрема 
предлоге пројеката за оживљавање привредних актив-
ности; прати стање снабдевености електричном енер-
гијом, водом и доступност саобраћаја и телекомуни-
кација у српским срединама на територији АП Косово 
и Метохија; израђује планове развоја у координацији 
са представницима локалних самоуправа; сарађује са 
ресорним министарствима, институцијама, радним гру-
пама у циљу одржавања привредних активности у срп-
ским подручјима на територији АП Косово и Метохија; 
обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолош-
ких наука или природно-математичких наука на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специја-
листичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године, или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни 
испит, радно искуство у струци од најмање три године, 
као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Булевар Михајла Пупина 2

7. Радно место за послове подршке 
организацији посета и службених 

путовања, разврстано у звању млађи 
сарадник, Самостални извршиоци 
изван свих унутрашњих јединица

под редним бројем 85. у Правилнику о 
унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места у Канцеларији за Косово и 

Метохију
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове резервације авион-
ских карата и хотелског смештаја за потребе Канце-
ларије; припрема, организује и прати службена путо-
вања; води евиденцију о службеним путовањима и 
стара се о свим потребним најавама; ажурира елек-
тронску базу путовања; пружа подршку у организацији 
званичне посете највишег државног нивоа; организује 
посете, јавне наступе и састанке; пружа логистичке 
информације у вези посета и састанка; сарађује са 
надлежним органима у припреми платформи за путо-
вања; обавља и друге послове по налогу директора.

Услови: стечено високо образовање на основним ака-
демским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основ-
ним струковним студијама, односно на студијама у 
трајању до три године и најмање девет месеци радног 
искуства у струци или најмање пет година радног ста-
жа у државним органима, положен државни стручни 
испит, као и потребне компетенције за рад на радном 
месту.

III Место рада: Београд, Булевар Михајла Пупина 2

IV Фазе изборног поступка и учешће кандидата: 
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза 
у којима се проверавају опште функционалне, посебне 

функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој 
се спроводи интервју са комисијом.

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

У изборном поступку за сва извршилачка радна 
места проверавају се:
Опште функционалне компетенције, и то:
• организација и рад државних органа РС - провера-
ваће се путем теста (писмено);
• дигитална писменост - провераваће се решавањем 
задатака  (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација - провераваће се путем симу-
лације (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 компетен-
ције - дигитална писменост, неопходно је да уз пријав-
ни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу 
*Рад на рачунару), доставите и тражени доказ у ориги-
налу или овереној фотокопији.

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

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

V Провера посебних функционалних компетен-
ција: Након пријема извештаја о резултатима провере 
општих функционалних компетенција, међу кандида-
тима који су испунили мерила за проверу општих функ-
ционалних компетенција, врши се провера посебних 
функционалних компетенција, и то:

1. За радно место за подршку пословима јавних 
набавки, разврстано у звању млађи саветник: 

Посебна функционална компетенција за област рада 
послова јавних набавки (методологија за припрему и 
израду плана јавних набавки и методологија за припре-
му конкурсне документације у поступку јавних набав-
ки) - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за област рада 
студијско-аналитичких послова (прикупљање и обрада 
података из различитих извора, укључујући и способ-
ност критичког вредновања и анализирања доступ-
них информација) - провераваће се путем симулације 
(усмено).
Посебна функционална компетенција за радно место - 
прописи и акти из надлежности и организације органа 
(Уредба о Канцеларији за Косово и Метохију) - прове-
раваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно место 
- релевантни прописи и акти из делокруга радног мес-
та (Правилник о форми плана јавних набавки и начину 
објављивања плана јавних набавки на Порталу јавних 
набавки и Правилник о обавезним елементима кон-
курсне документације у поступцима јавних набавки и 
начину доказивања испуњености услова) - провера-
ваће се путем симулације (усмено).

2. За радно место за праћење извршења буџета, 
разврстано у звању самостални саветник:

Посебна функционална компетенција за област рада 
финансијско-материјалних послова (буџетски систем 
Републике Србије; методе и поступци финансијског 
планирања, анализе и извештавања; терминологија, 
стандарди, методе и процедуре из области буџетског 
рачуноводства и извештавања; планирање буџета и 
извештавање; извршење буџета) - провераваће се 
путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно место - 
прописи и акти из надлежности и организације органа 
(Уредба о Канцеларији за Косово и Метохију) - прове-
раваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно место - 
релевантни прописи и акти из делокруга радног места 

(Правилник о стандардном класификационом оквиру и 
контном плану за буџетски систем) - провераваће се 
путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно место 
- софтвери (финансијско-рачуноводствени софтвер 
ИСИБ (део под називом „Фин План“)) - провераваће се 
путем симулације (усмено).

3. Радно место за књиговодствено-финансијске 
послове, разврстано у звању сарадник:

Посебна функционална компетенција за област рада 
финансијско-материјалних послова (буџетски систем 
Републике Србије; терминологија, стандарди, методе 
и процедуре из области буџетског рачуноводства и 
извештавања и извршење буџета) - провераваће се 
путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно место - 
прописи и акти из надлежности и организације органа 
(Уредба о Канцеларији за Косово и Метохију) - прове-
раваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно место - 
релевантни прописи и акти из делокруга радног места 
(Правилник о стандардном класификационом оквиру и 
контном плану за буџетски систем) - провераваће се 
путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно место 
- софтвери (финансијско-рачуноводствени софтвер 
NextBiz, ИСИБ, DePP) - провераваће се путем симула-
ције (усмено).

4. Радно место за обраду документације и еви-
денционе послове, разврстано у звању сарад-
ник:

Посебна функционална компетенција за област рада 
административних послова (канцеларијско пословање; 
методе и технике прикупљања, евидентирања и ажу-
рирања података у базама података и методе вођења 
интерних и доставних књига) - провераваће се путем 
симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно место – 
прописи и акти из надлежности и организације органа 
(Уредба о Канцеларији за Косово и Метохију) - прове-
раваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно место – 
релевантни прописи из делокруга радног места (Закон 
о планирању и изградњи) - провераваће се путем симу-
лације (усмено).

5. Радно место за праћење судских поступака и 
остваривања права на територији АП Косово и 
Метохија, разврстано у звању саветник:

Посебна функционална компетенција за област рада 
управно-правних послова (општи управни поступак) - 
провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за област рада 
студијско-аналитичких послова (прикупљање и обрада 
података из различитих извора, укључујући и способ-
ност критичког вредновања и анализирања доступ-
них информација) - провераваће се путем симулације 
(усмено).
Посебна функционална компетенција за радно место - 
прописи и акти из надлежности и организације органа 
(Уредба о Канцеларији за Косово и Метохију) - прове-
раваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно место - 
релевантни прописи из делокруга радног места (Закон 
о парничном поступку, Закон о облигационим односи-
ма и Европска конвенција о људским правима) - прове-
раваће се путем симулације (усмено).

6. Радно место за оживљавање привредних 
активности, разврстано у звању саветник:

Посебна функционална компетенција за област рада 
студијско-аналитичких пословa (прикупљање и обрада 
података из различитих извора, укључујући и способ-
ност критичког вредновања и анализирања доступ-
них информација) - провераваће се путем симулације 
(усмено).
Посебна функционална компетенција за радно место - 
прописи и акти из надлежности и организације органа 
(Уредба о Канцеларији за Косово и Метохију) - прове-
раваће се путем симулације (усмено).
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Посебна функционална компетенција за радно место - 
релевантни прописи из делокруга радног места (Закон 
о буџету и Закон о привредним друштвима) - провера-
ваће се путем симулације (усмено).

7. Радно место за послове подршке организа-
цији посета и службених путовања, разврстано 
у звању млађи сарадник:

Посебна функционална компетенција за област рада 
административних послова (канцеларијско пословање; 
методе и технике прикупљања, евидентирања и ажу-
рирања података у базама података) - провераваће се 
путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно место - 
прописи и акти из надлежности и организације органа 
(Уредба о Канцеларији за Косово и Метохију) - прове-
раваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно место - 
релевантни прописи из делокруга радног места (Одлу-
ка о службеним путовањима у иностранство и Уредба о 
накнади трошкова и отпремнини државних службени-
ка и намештеника) - провераваће се путем симулације 
(усмено).

Напомена: Информације o материјалимa за припрему 
кандидата за проверу посебних функционалних компе-
тенција могу се наћи на сајту Канцеларије за Косово и 
Метохију, http://www.kim.gov.rs/

VI Провера понашајних компетенција за сва 
извршилачка радна места: Понашајне компетен-
ције (управљање информацијама, управљање задаци-
ма и остваривање резултата, оријентација ка учењу и 
променама, изградња и одржавање професионалних 
односа, савесност, посвећеност и интегритет) - прове-
раваће се путем психометријских тестова и интервјуа 
базираном на компетенцијама.

VII Интервју са комисијом и вредновање канди-
дата за сва извршилачка радна места: Процена 
мотивације за рад на радном месту и прихватање вред-
ности државних органа - провераваће се путем интер-
вјуа са комисијом (усмено).

VIII Адреса на коју се подноси попуњен образац 
пријаве за конкурс: Канцеларија за Косово и Мето-
хију, Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Нови Београд, 
са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање изврши-
лачких радних места”.

IX Лицa којa су задужена за давање оба-
вештења: Кристина Мочевић, тел: 011/301-4512, 
Канцеларија за Косово и Метохију, од 10.00 до 13.00 
часова.

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

XII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу 
пријаве. Образац пријаве је доступан на интернет пре-
зентацији Службе за управљање кадровима и Канцела-
рије за Косово и Метохију или у штампаној верзији на 
писарници Канцеларије за Косово и Метохију, Булевар 
Михајла Пупина 2, Нови Београд.

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

Подносиоци пријаве се обавештавају 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.

XIII Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка пре 
интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал 
или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија извода из матич-
не књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал 
или оверена фотокопија доказа о положеном држав-
ном стручном испиту за рад у државним органима (кан-
дидати са положеним правосудним испитом уместо 
доказа о положеном државном стручном испиту, под-
носе доказ о положеном правосудном испиту); ориги-
нал или оверена фотокопија доказа о радном искуству 
у струци (потврда, решење и други акти из којих се 
види на којим пословима, у ком периоду и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство).

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

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

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената 
које су оверене пре 01. марта 2017. године у основним 
судовима, односно општинским управама.

XIV Рок за подношење доказа: Кандидати који су 
успешно прошли претходне фазе изборног поступка, 
пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се 
да у року од (5) пет радних дана од дана пријема оба-
вештења доставе наведене доказе који се прилажу у 
конкурсном поступку. Кандидати који не доставе наве-
дене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, 
односно који на основу достављених или прибављених 
доказа не испуњавају услове за запослење, писмено 
се обавештавају да су искључени из даљег изборног 
поступка. Докази се достављају на наведену адресу 
Канцеларије. 

XV Трајање радног односа: За сва наведена рад-
на места радни однос заснива се на неодређено вре-
ме. 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 држав-
ним службеницима, прописано је да су кандидатима 
при запошљавању у државни орган, под једнаким 
условима доступна сва радна места и да се избор кан-
дидата врши на основу провере компетенција. Поло-
жен државни стручни испит није услов, нити предност 
за заснивање радног односа.

XVI Датум и место провере компетенција учес-
ника конкурса у изборном поступку: Са учесници-
ма конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, 
разумљиве, потпуне и који испуњавају услове пред-
виђене огласом о јавном конкурсу, на основу подата-
ка наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни 
поступак ће се спровести, почев од 16. децембра 2019. 
године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени 
на начин који су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција и 
понашајних компетенција ће се обавити у Служби за 
управљање кадровима, у згради Палата „Србија“ Нови 
Београд, Булевар Михајла Пупина 2 (источно кри-
ло). Провера посебних функционалних компетенција 
и интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у 
просторијама Канцеларије за Косово и Метохију. Учес-
ници конкурса који су успешно прошли једну фазу 
изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и 
времену спровођења наредне фазе изборног поступка 
на контакте (бројеве телефона или e-mail адресе), које 
наведу у својим обрасцима пријаве или путем телегра-
ма на адресу коју су навели у обрасцу пријаве у завис-

ности од начина обавештавања који су навели у својој 
пријави.

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

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управ-
ном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) 
прописано је, између осталог, да у поступку који се 
покреће по захтеву странке орган може да врши увид, 
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција када је то неоп-
ходно за одлучивање, осим ако странка изричито изја-
ви да ће те податке прибавити сама. Потребно је да 
кандидат у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи 
на који начин жели да се прибаве његови подаци из 
службених евиденција.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви потребни докази у оригиналу или фотокопији ове-
реној код јавног бележника (изузетно у градовима и 
општинама у којима нису именовани јавни бележници, 
приложени докази могу бити оверени у основним судо-
вима, судским јединицама, пријемним канцеларијама 
основних судова, односно општинским управама, као 
поверени посао), биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је 
именовао директор Канцеларије за Косово и Метохију.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији 
(www.kim.gov.rs) и огласној табли Канцеларије за 
Косово и Метохију: на интернет презентацији Службе 
за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу 
е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и 
периодичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у 
овом огласу који су употребљени у мушком граматич-
ком роду, односе се без дискриминације и на особе 
женског пола.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА 

ИНСТИТУЦИЈА

На основу члана 25 став 3 тачка 4 Закона о Државној 
ревизорској институцији („Службени гласник РС“, бр. 
101/05, 54/07, 36/10 и 44/18-др. закон), члана 61 став 
1 Закона о државним службеницима („Службени глас-
ник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 
64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 
95/18), чланa 9 став 3 Уредбе о интерном и јавном кон-
курсу за попуњавање радних места у државним орга-
нима („Службени гласник РС“, број 2/19) и члана 6 Пра-
вилника о попуњавању извршилачких радних места у 
Државној ревизорској институцији, Државна ревизор-
ска институција оглашава 

JАВНИ КОНКУРС
 
I Орган у коме се радна места попуњавају: 
Државна ревизорска институција, Београд, Макензије-
ва 41

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место млађи саветник у 
ревизији - у својству приправника

Сектор број 1, са местом рада у Београду
2 извршиоца

2. Радно место млађи саветник у 
ревизији - у својству приправника

Сектор број 2, са местом рада у Београду
1 извршилац

3. Радно место млађи саветник у 
ревизији - у својству приправника

Сектор број 3, са местом рада у Београду
1 извршилац
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4. Радно место млађи саветник у 
ревизији - у својству приправника

Сектор број 4, са местом рада у Београду
1 извршилац

Услови за рад на радном месту 1, 2, 3 и 4: висо-
ко образовање из области  економских или правних 
наука, на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету; као и потребне 
компетенције за рад на радном месту.

III Врста радног односа: Радни однос заснива се на 
одређено време ради обуке приправника и траје једну 
годину.

IV Фазе изборног поступка и учешће кандидата: 
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза 
у којима се проверавају опште функционалне, посеб-
не функционалне и понашајне компетенције и фазе у 
којој се спроводи интервју са комисијом. У свакој фази 
изборног поступка врши се вредновање кандидата и 
само кандидат који испуни одређено мерило за про-
веру одређене компетенције у једној фази изборног 
поступка може да учествује у провери следеће компе-
тенције у истој или наредној фази. Кандидатима који 
учествују у изборном поступку прво се проверавају 
опште функционалне компетенције.

У изборном поступку проверавају се:

1. Опште функционалне компетенције:
• организација и рад државних органа РС - провера-
ваће се усмено;
• дигитална писменост - провераваће се решавањем 
задатака (практичним радом на рачунару;
• пословна комуникација - провераваће се усмено.
Резултати провере општих функционалних компетен-
ција за кандидата који је испунио мерила на провери 
општих функционалних компетенција у једном кон-
курсном поступку имају важност трајања у конкурсним 
поступцима у Државној ревизорској институцији који 
се спроводе у наредне две године од дана спроведене 
провере, осим ако кандидат није захтевао нову про-
веру општих функционалних компетенција.
Информације о материјалима за припрему кандидата 
за проверу општих функционалних компетенција могу 
се наћи на сајту Службе за управљање кадровима: 
www.suk.gov.rs

2. 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 посеб-
них функционалних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1, 2, 3 и 4: Посебна 
функционална компетенција за радно место - страни 
језик (енглески или руски или немачки или француски) 
основни ниво - провераваће се усмено путем разгово-
ра.

3. Понашајне компетенције за сва извршилачка радна 
места: 
Понашајне компетенције (управљање информација-
ма, управљање задацима и остваривање резултата, 
оријентација ка учењу и променама, изградња и одр-
жавање професионалних односа, савесност, посвеће-
ност и интегритет) - провераваће се путем интервјуа 
базираног на компетенцијама (усмено). 

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

4. Интервју са конкурсном комисијом и вредновање 
кандидата: Процена мотивације за рад на радном 
месту и прихватање вредности државних органа про-
вераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

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

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

VII Датум оглашавања: 4. децембар 2019. године.

VIII Рок за подношење пријава: Рок за подно-
шење пријава је 8 (осам) дана и почиње да тече наред-
ног дана од дана објављивања у периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање. 

IX Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет презентацији 
Државне ревизорске институције и Службе за упра-
вљање кадровима или у штампаној верзији у писарни-
ци Државне ревизорске институције, Београд, Макен-
зијева 41. 
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава 
добија шифру под којом подносилац пријаве учествује 
у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се 
у образац пријаве након што комисија састави списак 
кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној 
шифри у року од 3 (три) дана од пријема пријаве, дос-
тављањем наведеног податка на начин који је у прија-
ви назначен за доставу обавештења.

X 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 и оригинал или оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема. 
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији 
која је оверена код јавног бележника (изузетно у гра-
довима и општинама у којима нису именовани јавни 
бележници, приложени докази могу бити оверени у 
основним судовима, судским јединицама, пријемним 
канцеларијама основних судова, односно општинским 
управама као поверени посао). Као доказ се могу при-
ложити и фотокопије докумената које су оверене пре 
1. марта 2017. године у основним судовима, односно 
општинским управама. 
Кандидати нису у обавези да поднесу доказе о чињени-
цама о којима орган води службену евиденцију.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављанству и 
извод из матичне књиге рођених. Законом о општем 
управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 
и 95/18 - аутентично тумачење) прописано је, између 
осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у 
складу са законом, врши увид у податке о чињеницама 
неопходним за одлучивање о којима се води службена 
евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9 став 
3); да у поступку који се покреће по захтеву странке 
орган може да врши увид, прибавља и обрађује лич-
не 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 (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.

XI Општи услови за запослење: држављанство 
Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, 
да учеснику конкурса 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

XII Рок за подношење доказа: Кандидати који су 
успешно прошли претходне фазе изборног поступка, 
пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се 
да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема оба-
вештења доставе наведене доказе који се прилажу у 
конкурсном поступку. Кандидати који не доставе наве-
дене доказе који се прилажу у конкурсном 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 адресу Државне 
ревизорске институције, Београд, Макензијева 41. 

XIII Датум и место провере компетенција учес-
ника конкурса у изборном поступку: Са учесници-
ма конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, 
разумљиве, потпуне и који испуњавају услове пред-
виђене огласом о јавном конкурсу, на основу подата-
ка наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни 
поступак ће се спровести, почев од 23. децембра 2019. 
године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени 
путем контакт телефона које су навели у својим прија-
вама.
Провера општих функционалних компетенција, посеб-
них функционалних компетенција, понашајних ком-
петенција и интервју са Конкурсном комисијом ће се 
обавити у Државној ревизорској институцији, Београд, 
Макензијева 41. 
Кандидати који успешно прођу једну фазу изборног 
поступка обавештавају се о датуму, месту и времену 
спровођења наредне фазе изборног поступка на кон-
такте бројеве телефона које наведу у својим обрасцима 
пријаве. 

Напоменe: Кандидати који конкуришу на више рад-
них места подносе појединачне пријаве за свако радно 
место на које конкуришу. Неблаговремене, недопуште-
не, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбаче-
не. Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је 
именовао председник Државне ревизорске институ-
ције. 

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији, 
огласној табли и интранет страници Државне реви-
зорске институције, на интернет презентацији Службе 
за управљање кадровима, на порталу е-управе и на 
интернет презентацији, огласној табли и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање.

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

УПРАВА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

11500 Обреновац, Вука Караџића 74

Виши референт на пословима 
пријема - оператер

УСЛОВИ: стечено средње образовање у четворого-
дишњем трајању и најмање пет година радног иску-
ства у струци. У изборном поступку проверавају се: 
познавање прописа: Уредбе о канцеларијском посло-
вању - усмено, познавање рада на рачунару - практич-
ним радом на рачунару, организационе способности, 
вештина резоновања, закључивања и вештина кому-
никације - усмено. 1. Адреса на коју се подносе пријаве: 
ГО Обреновац, Вука Караџића 74, 11500 Обреновац, са 
назнаком “За јавни конкурс за пријем вишег референ-
та на пословима пријема - оператера, у одељењу за 
Општу управу и правну помоћ у Управи ГО Обрено-
вац“. 2. Лице које је задужено за давање обавештења 
о јавном конкурсу: Славица Лаиновић, тел. 011/8726-
426. 3. Услови за рад на радном месту: да је учесник 
конкурса пунолетан држављанин Републике Србије, 
да има потребно образовање, да није правоснажно 
осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест 
месеци. Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње 
тећи наредног дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији Националне службе за запошљавање 
“Послови”. 4. Докази који се прилажу уз пријаву на кон-
курс: пријаве са биографијом, изјава у којој се кандидат 
опредељује да ли ће сам прибавити податке о чиње-
ницама о којима се води службена евиденција или ће 
орган то учинити уместо њега (изјава се налази на сајту 
ГО Обреновац www.obrenovac.rs), оригинал или овере-
на фотокопија уверења о држављанству, извода из 
матичне књиге рођених, оверена фотокопија дипломе 
којом се потврђује стручна спрема, доказ о стеченом 
радном искуству у струци (решење, уговор, потврда, 
издати од послодаваца код којих је кандидат радио) 
и доказ да кандидат није осуђиван на казну затвора у 

Администрација и управа
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трајању од најмање шест месеци. Докази о којима се 
води службена евиденција су уверење о држављанству 
и извод из матичне књиге рођених. Одредбом члана 9 
и члана 103 Закона о општем управном поступку („Сл. 
гласник РС“ број 18/16) прописано је, између оста-
лог, 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 службена 
евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим 
ако странка изричито изјави да ће те податке приба-
вити сама. Сходно наведеном, потребно је да канди-
дат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две 
могућности, да орган прибави податке о којима се води 
службена евиденција или ће кандидат то учинити сам. 
Наведену изјаву је могуће преузети на веб-страници 
ГО Обреновац: www.obrenovac.rs. Попуњену изјаву је 
неопходно доставити уз наведене доказе како би орган 
могао даље да поступа. Сви докази се прилажу у ори-
гиналу или фотокопије оверене код јавног бележни-
ка. 5. Трајање радног односа: радни однос се засни-
ва на неодређено време. 6. Знање и вештина које се 
проверавају у изборном поступку: познавање прописа 
напред наведених - усмено, практичан рад на рачуна-
ру- писмено и вештина комуникације - усменим раз-
говором. 7. Место, дан и време када ће се спровести 
изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве 
благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз 
које су приложени сви потребни докази и који испуња-
вају услове за оглашено радно место, изборни посту-
пак ће се одржати у просторијама ГО Обреновац, Вука 
Караџића 74. О датуму и времену учесници конкурса ће 
бити обавештени на контакте (адресе и телефоне) који 
су наведени у пријави. Напомене: неблаговремене, 
недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и 
пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у 
оригиналу или фотокопије оверене код јавног белжни-
ка, биће одбачени закључком конкурсне комисије. Овај 
конкурс се објављује на веб-страници Градске општи-
не Обреновац www.obrenovac.rs, на огласној табли и 
у публикацији Националне службе за запошљавање 
“Послови”, а обавештење о јавном конкурсу објавиће 
се у дневном листу „Српски телеграф”. Сви изрази, пој-
мови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су 
употребљени у мушком роду, односе се без дискрими-
нације и на особе женског пола.

УПРАВА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

11500 Обреновац, Вука Караџића 74

Сарадник на пословима благајника
УСЛОВИ: услови за рад на радном месту: високо обра-
зовање економске струке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, тј. студијама 
у трајању од три године, положен државни стручни 
испит, најмање три године радног искуства у струци. 
У изборном поступку проверавају се: познавање про-
писа: Закона о буџетском систему - усмено, познавање 
рада на рачунару - практичним радом на рачунару, 
организационе способности, вештина резоновања, 
закључивања и вештина комуникације - усмено. 1. 
Адреса на коју се подносе пријаве: ГО Обреновац, Вука 
Караџића 74, 11500 Обреновац, са назнаком “За јавни 
конкурс за пријем сарадника на пословима благајни-
ка у одељењу за буџет и финансије”. 2. Лице које је 
задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: 
Славица Лаиновић, тел. 011/8726-426. 3. Услови за рад 
на радном месту: да је учесник конкурса пунолетан 
држављанин Републике Србије, да има потребно обра-
зовање, да није правоснажно осуђиван на безусловну 
казну затвора од најмање шест месеци. Рок за подно-
шење пријава је 15 дана и почиње тећи наредног дана 
од дана објављивања конкурса у периодичном издању 
Националне службе за запошљавање “Послови”. 4. 
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: прија-
ве са биографијом, изјава у којој се кандидат опре-
дељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама 
о којима се води службена евиденција или ће орган 
то учинити уместо њега (изјава се налази на сајту ГО 
Обреновац www.obrenovac.rs), оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству, извода из мати-
чне књиге рођених, оверена фотокопија дипломе којом 
се потврђује стручна спрема, доказ о стеченом радном 
искуству у струци (решење, уговор, потврда, издати од 

послодаваца код којих је кандидат радио) и доказ да 
кандидат није осуђиван на казну затвора у трајању од 
најмање шест месеци. Докази о којима се води службе-
на евиденција су уверење о држављанству и извод из 
матичне књиге рођених. Одредбом члана 9 и члана 103 
Закона о општем управном поступку („Сл гласник РС“ 
број 18/16) прописано је, између осталог, да у поступку 
који се покреће по захтеву странке орган може да врши 
увид, прибавља и обрађује личне податке о чињени-
цама о којима се води службена евиденција када је то 
неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито 
изјави да ће те податке прибавити сама. Сходно наве-
деном потребно је да кандидат попуни изјаву којом се 
опредељује за једну од две могућности, да орган при-
бави податке о којима се води службена евиденција 
или ће кандидат то учинити сам. Наведену изјаву је 
могуће преузети на веб-страници ГО Обреновац www.
obrenovac.rs. Попуњену изјаву је неопходно доста-
вити уз наведене доказе како би орган могао даље 
да поступа. Сви докази се прилажу у оригиналу или 
фотокопије оверене код јавног бележника. 5. Трајање 
радног односа: радни однос се заснива на неодређе-
но време. 6. Знање и вештина које се проверавају у 
изборном поступку: познавање прописа напред наве-
дених - усмено, практичан рад на рачунару - писмено и 
вештина комуникације - усменим разговором. 7. Место, 
дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са 
кандидатима чије су пријаве благовремене, допуште-
не, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви 
потребни докази и који испуњавају услове за оглашено 
радно место, изборни поступак ће се одржати у прос-
торијама ГО Обреновац, Вука Караџића 74. О датуму 
и времену учесници конкурса ће бити обавештени 
на контакте (адресе и телефоне) који су наведени у 
пријави. Напомене: неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које 
нису приложени сви тражении докази, у оригиналу или 
фотокопије оверене код јавног бележника, биће одба-
чене закључком конкурсне комисије. Овај конкурс се 
објављује на веб-страници Градске општине Обрено-
вац www.obrenovac.rs, на огласној табли и у публика-
цији Националне службе за запошљавање “Послови”, а 
обавештење о јавном конкурсу објавиће се у дневном 
листу „Српски телеграф”. Сви изрази, појмови, имени-
це, придеви и глаголи у овом огласу који су употребље-
ни у мушком роду, односе се без дискриминације и на 
особе женског пола.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ШТРПЦЕ, ПРИЗРЕН И ГОРА

Директор Центра за социјални рад 
Штрпце, Призрен и Гора

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање 
радног односа предвиђених Законом о раду, треба да 
испуњава и следеће посебне услове: да је државља-
нин Републике Србије, да је стекао високо образовање 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године и одговарајући 
академски, односно стручни назив утврђен у области 
правних, економских, психолошких, педагошких и 
андрагошких и социолошких наука, односно стручни 
назив дипломирани социјални радник, да има најмање 
пет година радног искуства у струци и да поседује 
организационе способности, да није осуђиван и против 
њега се не води кривични поступак за кривична дела 
која га чине неподобним за рад у државним органима. 
Кандидат за именовање директора Центра за социјал-
ни рад Штрпце, Призрен и Гора, мора да поднесе сле-
дећа документа у оригиналу или у овереној копији не 
старијој од шест месеци: пријаву, својеручно потписа-
ну, са биографијом и наводима о досадашњем радном 
искуству, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, доказ о одговарајућој стручној спреми 
(оригинал или оверена фотокопија дипломе), доказ о 
радном искуству (оверена фотокопија радне књижице) 
и потврду о радном искуству у струци, уверење да није 
осуђиван, уверење да није под истрагом и уверење о 
општој здравственој способности. Кандидат уз пропи-

сану документацију мора да поднесе и програм рада за 
мандатни период на који се врши избор. Рок за подно-
шење пријава на конкурс је 15 (петнаест) дана од дана 
објављивања јавног конкурса у публикацији „Посло-
ви“. Неблаговермене и непотпуне пријаве Управни 
одбор неће разматрати. Пријаве са потребном доку-
ментацијом доставити на адресу: Центар за социјални 
рад Штрпце, Призрен и Гора, Цара Лазара бб, 38236 
Штрпце, са назнаком „Јавни конкурс за именовање 
директора“. Текст конкурса се објављује у публикацији 
Националне службе за запошљавање „Послови“ и на 
огласној табли Центра за социјални рад Штрпце, При-
зрен и Гора. Све додатне информације могу се добити 
на телефон 0290/71-076.

КРАГУЈЕВАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ТОПОЛА

34310 Топола, Булевар краља Александра I 9
тел. 034/6811-008 локал 102

Дипломирани правник - приправник
у Општинској управи општине Топола, 

на одређено време (једну годину)

УСЛОВИ: да је кандидат пунолетан држављанин Репу-
блике Србије; да има прописано образовање, стечено 
високо образовање на правном факултету на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струков-
ним студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године 
или специјалистичким студијама на факултету, стручни 
назив дипломирани правник; да испуњава остале усло-
ве одређене законом, другим прописима и актом; да 
учесник конкурса није правноснажно осуђиван на без-
условну казну затвора од најмање 6 месеци и да учес-
нику конкурса није престајао радни однос у државном 
органу, односно органу аутономне покрајине или једи-
нице локалне самоуправе, због теже повреде дужнос-
ти из радног односа. Стручне оспособљености, знања 
и вештине које се проверавају у изборном поступку: 
познавање Закона о локалној самоуправи (,,Служ-
бени гласник РС”, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 
101/2016-др.закон и 47/2018), Закона о општем управ-
ном поступку (,,Службени гласник РС”, број: 18/2016 и 
95/2018-аутентично тумачење, Закона о раду (,,Служ-
бени гласник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/2014, 13/2017 - Одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - 
аутентично тумачење) и познавање рада на рачунару 
- практична провера рад на рачунару (пакет програма 
MS office), вештина комуникације - усмено. За наведено 
радно место, радни однос се заснива на одређено време 
(једну годину). Рок за подношење пријаве на јавни кон-
курс: Рок за подношење пријаве је 15 дана и почиње да 
тече наредног дана од дана објављивања обавештења 
у дневним новинама које се дистрибуирају за целу 
територију Републике Србије. Пријава на конкурс садр-
жи име и презиме кандидата, датум и место рођења, 
адресу становања, број телефона, а по могућности и 
интернет адресу и податке о образовању. Пријава на 
конкурс мора бити својеручно потписана. Докази који 
се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци); извод из мати-
чне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о 
матичним књигама; доказ којим се потврђује стручна 
спрема (диплома, уверење); доказ о радном искуству у 
струци (потврде, решења и други акти из којих се види 
на којим пословима и са којом стручном спремом, сте-
чено искуство) у оригиналу или овереној фотокопији; 
уверење да кандидат није правоснажно осуђиван на 
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци (извод 
из казнене евиденције надлежне полицијске управе 
издат након објављивања конкурса); уверење суда да 
против лица није покренута истрага и да није подигну-
та оптужница (не старије од 6 месеци) и уверење о 
општој здравственој способности (не старије од 6 месе-
ци). За учеснике конкурса који су били у радном односу 
у државном органу, односно аутономне покрајине или 
јединице локалне самоуправе, поред наведених доказа 
потребно је доставити и доказ да им раније није прес-
тао радни однос у државном органу, односно органу 
аутономне покрајине или јединице локалне самоупр-
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ве због теже повреде дужности из радног односа. Сви 
докази прилажу се у оргиналу или фотокопији овереној 
код јавног бележника (изузетно у градовима и општи-
нама у којима нису именовани јавни бележници, прило-
жени докази могу бити оверени у основним судовима, 
судским јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них судова, односно општинским управама, као пове-
рени посао). Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о 
општем управном поступку (,,Службени гласник РС”, 
број 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење), про-
писано је између осталог да орган може да врши увид, 
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција, осим ако странка 
изричито изјави да ће податке прибавити сама. Доку-
менти о чињеницама о којима се води службена еви-
денција су: уверење о држављанству и извод из матич-
не књиге рођених. Потребно је да учесник конкурса, уз 
наведене доказе достави изјаву којом се опредељује за 
једну од могућности, да орган прибави податке о који-
ма се води службена евиденција или да ће то канди-
дат учинити сам. Пример изјаве се налази на званичној 
интернет презентацији општине Топола www.topola.rs 
uz, са назнаком: Јавни конкурс за пријем приправника - 
дипломирани правник. Адреса на коју се подносе прија-
ве на јавни конкурс: Општинска управа општине Топо-
ла, Булевар краља Александра I 9, 34310 Топола, са 
назнаком: ,,За Конкурсну комисију за пријем приправ-
ника”. Лице које је задужено за давање обавештења 
о јавном конкурсу: Славица Прокић, контакт телефон: 
034/6811-008 локал 102. Место, дан и време када ће се 
спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су 
пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпу-
не, уз које су приложени сви потребни докази и који 
испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту 
за приправника, провера знања и познавање рада на 
рачунару - практичним радом на рачунару (MS office), 
обавиће се у просторијама Општинске управе општи-
не Топола. Кандидати ће накнадно бити обавештени о 
датуму, времену и месту провере стручне оспособље-
ности, знања и вештина телефонским путем на бројеве 
или електронском поштом или адресе које су навели у 
пријави. Напомене: Сходно члану 125 став 1 Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе, приправник је лице које посло-
давац прима у радни однос на одређено време ради 
оспособљавања за самосталан рад у струци, односно 
самостално обављање посла. Чланом 127 став 1 истог 
закона прописано је да приправнички стаж за приправ-
нике са високим образовањем стеченим на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струков-
ним студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковим студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године 
или специјалистичким студијама на факултету, траје 
1 годину. Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве кандидата и пријаве уз које 
кандидат није приложио све потребне доказе у ориги-
налу или фотокопији овереној од стране надлежног 
органа, Конкурсна комисија одбациће закључком. Јав-
ни конкурс за пријем приправника спроводи конкурс-
на комисија коју именује начелник Општинске управе 
општине Топола. Овај оглас се објављује на званичној 
интернет презентацији Општине Топола: www.topola.
rs. Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у 
овом јавном конкурсу који су употребљени у мушком 
граматичком роду, односе се без дискриминације и на 
особе женског пола.

ШАБАЦ

ДОМ КУЛТУРЕ ПРЊАВОР
15306 Прњавор Мачвански, Карађорђева 2

Директор ДК Прњавор
на период од четири године

УСЛОВИ: висока стручна спрема (VII степен стручне 
спреме); најмање пет година радног искуства у стру-
ци; да се против кандидата не води истрага и да није 
подигнута оптужница за кривична дела за која се гони 
по службеној дужности, као и да није осуђиван за кри-
вична дела која га чине недостојним за обављање дуж-
ности директора; да је држављанин Републике Србије; 
општа здравствена способност. Кандидат за директора 
је дужан да у оквиру конкурсне документације поднесе 

следеће доказе: предлог програма рада и развоја ДК 
Прњавор у наредне четири године; диплому о стеченој 
стручној спреми; радну књижицу, односно други доказ 
о радном искуству из којег се може утврдити на којим 
пословима и с којом стручном спремом је стечено рад-
но искуство; биографију са подацима о дасадашњем 
раду и оствареним резултатима; уверење, не ста-
рије од шест месеци, да се против кандидата не води 
истрага и да против њега није подигнута оптужница за 
кривична дела за која се гони по службеној дужнос-
ти; уверење да кандидат није правоснажно осуђиван; 
уверење о држављанству Републике Србије (не ста-
рије од шест месеци); извод из матичне књиге рође-
них; фотокопију личне карте. Докази се прилажу или у 
оригиналу или копији овереној код надлежног органа. 
Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања. 
Пријаве са доказима о испуњености услова јавног кон-
курса за избор директора Културног центра у шап-
цу, достављају се на адресу: Дом културе Прњавор, 
Карађорђева 2, 15306 Прњавор Мачвански, са назна-
ком ,,За Управни одбор - Конкурс за директора”. Небла-
говремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне 
пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, 
Управни одбор ће одбацити закључком против кога се 
може изјавити жалба оснивачу у року од три дана од 
дана достављања закључка. Управни одбор обавља 
разговор са кандидатима који испуњавају услове из 
конкурса и у року од 30 дана од дана завршетка јавног 
конкурса, доставља оснивачу записник о обављеним 
разговорима и образложени предлог листе кандидата, 
по азбучном реду, с мишљењем о стручним и органи-
зационим способностима кандидата. Скупштина града 
Шапца именује директора са листе.

                        Трговина и услуге

ЈП ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ
 „РЗАВ“ АРИЉЕ

31230 Ариље, Чачанска бб

Инжењер производње - приправник
на одређено време до 6 месеци ради 

замене привремено одсутног запосленог 
и повећаног обима посла

УСЛОВИ: високо образовање стечено на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, технолошки 
факултет, високо образовање, стручни назив дипломи-
рани инжењер технологије. Рок за пријаву на конкурс 
је 15. децембар 2019. године. Пријаве са доказима о 
испуњености услова из огласа (извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, фотокопија дипло-
ме/уверења о стеченом образовању, фотокопија радне 
књижице) се достављају на адресу: ЈП “Рзав” Ариље, 
Чачанска бб, 31230 Ариље, уз напомену “Пријава на 
оглас за радно место инжењер производње - приправ-
ник“. Напомена: лекарско уверење о способности за 
обављање послова и задатака инжењера производње 
- приправника обавезно доставља кандидат који уђе у 
ужи избор пре заснивања радног односа.

Контиста - књиговођа
на одређено време до 6 месеци ради 

замене привремено одсутног запосленог 
и повећаног обима посла

УСЛОВИ: високо образовање, економски факултет, 
високо образовање, стручни назив дипломирани еко-
номиста, три године радног искуства, на истим и слич-
ним пословима. Пријаве са доказима о испуњености 
услова огласа (извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству, фотокопија дипломе / уверења 
о завршеном образовању, фотокопија радне књижице 
и потврда о радном искуству од најмање три године 
које кандидат има на истим или сличним пословима) се 
достављају на адресу: ЈП “Рзав” Ариље, Чачанска бб, 
31230 Ариље, уз напомену “Пријава на оглас за радно 
место контиста - књиговођа”. Напомена: лекарско уве-
рење о способности за обављање послова и задатака 
контисте књиговође, обавезно доставља кандидат који 
уђе у ужи избор пре заснивања радног односа. Рок за 
пријаву на конкурс је 15. децембар 2019. године.

„БЕОРОЛ“ ДОО
11000 Београд, Кировљева 10/26

тел. 060/3406-115
e-mail: hrmanager@beorol.rs

Возач
на одређено време од 30 дана

УСЛОВИ: III степен стручне спреме било ког занимања, 
возачка дозвола Б и Ц категорије, 12 месеци радног 
искуства. Место рада: Добановци. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Лице 
за контакт: Ивана Давидовић, 060/3406-115, радним 
даном од 10 до 12 часова.

„МАРТИНЧЕВИЋ“ ДОО
Ресник

11090 Београд, Рађевска 7
тел. 063/8040-543

Радник за дораду у производњи 
униформи

3 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме.

ЗОРАН ЈОВИЋ
ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ

24000 Суботица, Трг цара Јована Ненада 15/4
e-mail: izvrsiteljsubotica@gmail.com

Административни радник
на одређено време до повратка одсутног 

радника

Опис посла: вођење евиденције предмета, унос пред-
мета у електронске уписнике; унос повратница и дос-
тавница у апликацији, као и улагање истих у предмете; 
унос поднесака и других писмена у апликацију и ула-
гање истих у предмете; ажурирање списа; експедиција 
писмена; комуникација са странкама, судовима и дру-
гим органима; пословна кореспонденција.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме правно-биротех-
ничка школа, гимназија или економска школа; напред-
но знање рада на рачунару, возачка дозвола Б кате-
горије, практично знање пословне коресподенције, 
знање мађарског језика на средњем нивоу. Пожељно 
искуство на истим или сродним пословима. Слање 
биографија на имејл. Оглас је отворен до 06.12.2019. 
године.

“ЗЕЛЕНИ ХИТ” ДОО
11070 Нови Београд, Тошин бунар 188а

Возач - достављач робе
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, радно искуство 12 
месеци.

Физички радник
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Пријаве слати у року од 30 дана од дана 
објављивања огласа.

„МЕТАЛ-ХЕМИКО“ ДОО АДА
Ада, Виноградска 9

Радник обезбеђења
12 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стурчне спреме; средња стручна 
спрема; да кандидат није кривично осуђиван и да се 
против њега не води кривични поступак; да је кан-
дидат способан за сменски рад; лекарско уверење о 
здравственој способности; радно искуство на истој 
позицији је пожељно али није услов; лиценца за рад 
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није неопходна; возачка дозвола Б категорије је пред-
ност али није услов. Редовна плата, пријатно радно 
окружење. Кандидати треба да пошаљу своју радну 
биографију. Само кандидати који уђу у ужи круг биће 
обавештени о исходу конкурса. CV слати електронским 
путем на имејл: halasjvk@gmail.com. Рок за пријаву на 
конкурс: 15.12.2019. године. 

АГЕНЦИЈА “ТАНИМИ”
11070 Нови Београд

Булевар Михаила Пупина 205/73
тел. 061/181-23-30

Одржавање хигијене пословно-
стамбеног простора

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа, 
пробни рад 1 месец. Пријаве слати у року од 15 дана од 
дана објављивања огласа.

“UNI QUEST” DOO
ФОТО ТОТО

11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 219
тел. 065/330-07-33

Фотографски и штампарски послови
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било којем зани-
мању, познавање рада на рачунару, познавање енглес-
ког језика. Пријаве слати на e-mail: marko.mekvin@
gmail.com, у року од 30 дана од дана објављивања 
огласа.

NS PRO GROUP DOO
18000 Ниш, Синђелићев трг 26/6

Комерцијални референт
УСЛОВИ: рад на админстративним и комерцијалним 
пословима; минимум средња стручна спрема друштве-
ног смера (економска, правно-биротехничка или мату-
рант гимназије); познавање рада на рачунару (Ms 
Office, интернет, дигитални маркетинг), возачка доз-
вола Б категорије и виши ниво знања енглеског јези-
ка; елоквентна и одговорна особа; радно искуство у 
продаји је пожељно али није неопходно. Достављање 
биографија на email: nsprogroup@gmail.com. Додатне 
информације на телефон: 066/422-004.

ДОО “ХРАСТ С&С 2000” 
БОСИЛЕГРАД
17540 Босилеград
Индустријска бб
тел. 069/635-014

e-mail: hrastnamestaj@gmail.com

Менаџер продаје и набавке
УСЛОВИ: IV - VII степен стручне спреме, са радним 
искуством од најмање пет година; пожељно знање 
енглеског језика; возачка дозвола Б категирије; рад у 
просторијама послодавца и теренски рад.

Књиговођа
УСЛОВИ: IV - VII степен стручне спреме; са радним 
искуством од најмање пет година у струци; обавезно 
знање рада на рачунару; рад у сменама.

Радник за откуп дрвних сировина - 
примање и отпремање дрвних маса

УСЛОВИ: IV - VII степен стручне спреме; пожељно је 
радно искуство; возачка дозвола Б категорије; рад у 
просторијама послодавца и теренски рад.

ОСТАЛО: Слање пријаве за запослење поштом или 
на мејл. Рок за подношење пријава је 30 дана од дана 
оглашавања. За све информације кандидати могу се 
јавити и на горе наведени број телефона.

ТКР “ХАД”
18000 Ниш, Ратка Павловића бб

Рад у производњи венаца од жице
2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на степен образовања и искуство. 
Јављање кандидата на телефон: 063/7789-353.

„КАСПИС“ ДОО
11080 Земун

e-mail: info@kaspis.rs
тел. 064/119-50-99

Магационер
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: III и IV степен стручне спреме, није потреб-
но радно искуство. Заинтересовани кандидати своје 
пријаве могу слати на мејл адресу: info@kaspis.rs или се 
пријавити на број телефона: 064/119-50-99.

„АПЕТИТ ЗОНА“ ДОО НОВИ САД
21000 Нови Сад, Рудничка 12а

тел. 060/2050-989

Продавац
на одређено време 24 месеца

3 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме; пробни рад 
1 месец. Рад у сменама. Јављање кандидата на горе 
наведени телефон. Рок за пријаву: до 06.12.2019.

„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 потенцијал-
ним купцима, праћење задовољства постојећих купа-
ца, креирање извештаја, анализа и изношење идеја и 
предлога

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

ОСТАЛО: Послодавац нуди: стручну обуку, фиксну пла-
ту и бонусе за остварене резултате, континуирану еду-
кацију, професионалну подршку и неопходна средства 
за успешан рад, могућност интернационалне каријере. 
Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу да се 
јаве на контакт телефон послодавца или своје пријаве 
да доставе путем мејла.

АС И СТР 
„МИОЉУБ ЋУРЧИЋ ПР” ДОО

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

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

Руководилац ауто-сервиса, шеф 
пријемног одељења

УСЛОВИ: машински инжењер (VI/1 степен стручне 
спреме), инжењер машинства (VI/2 степен стручне 
спреме), дипломирани машински инжењер / мастер 
инжењер машинства (VII/1 степен стручне спреме), 
без обзира на смер, са радним искуством у ауто-индус-
трији; машински инжењер (VI/1 степен стручне спре-
ме), инжењер машинства (VI/2 степен стручне спреме), 
дипломирани машински инжењер / мастер инжењер 
машинства (VII/1 степен стручне спреме) за моторна 
возила или возила са унутрашњим сагоревањем; рад-
но искуство: 3 године; рад на рачунару (Word, Excel, 
Access, Internet), знање енглеског језика на средњем 
нивоу, возачка дозвола Б категорије. Услови рада: 
обезбеђен смештај, пробни рад 1 месец. Трајање кон-
курса: до попуне радног места. Заинтересовани кан-
дидати могу своје радне биографије да доставе на 
мејл-адресу, да контактирају послодавца путем теле-
фона или да се лично јаве на адресу послодавца, рад-
ним даном од 10.00 до 12.00 часова, особа за контакт: 
Бојана Николић

Самостални ауто-механичар
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, ауто-механичар, IV 
степен стручне спреме, сервисни ауто-механичар; рад-
но искуство: 3 године; возачка дозвола Б категорије. 
Услови рада: обезбеђен смештај, пробни рад 1 месец. 
Трајање конкурса: до попуне радног места. Заинте-
ресовани кандидати могу своје радне биографије да 
доставе на мејл-адресу, да контактирају послодавца 
путем контакт телефона или лично да се јаве на адресу 
послодавца, радним даном од 10.00 до 12.00 часова, 
особа за контакт: Бојана Николић.

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД
Београд, Таковска 2

e-mail: telekomsrbija.nsz@telekom.rs

Агент теренске продаје
место рада: Београд, Бор, Чачак, 
Јагодина, Крагујевац, Краљево, 

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

Пријепоље, Прокупље, Шабац, 
Смедерево, Сомбор, Сремска Митровица, 

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

200 извршилаца

УСЛОВИ: III - VII степен стручне спреме; без обзира 
на радно искуство. Врста радног односа: уговор о делу. 
Трајање конкурса: до попуне. Посебна знања и вешти-
не: основно познавање рада на рачунару и енглески 
језик на почетном нивоу. Заинтересовани кандида-
ти могу слати радне биографије на горе назначену 
мејл-адресу послодавца.

Монтер - техничар за 
телекомуникације

на одређено време, пробни рад 6 
месеци, место рада: Београд, Нови Сад, 

Крагујевац
40 извршилаца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме (елек-
тротехника, механика и слично); без обзира на радно 
искуство. Трајање конкурса: до попуне. Посебна знања 
и вештине: основно познавање рада на рачунару. 
Заинтересовани кандидати могу контактирати своје 
саветнике за запошљавање за информације о начину 
конкурисања.

СЗТР ,,ГОРАН”
Алтина - Земун, Драгише Васића 18

тел. 063/242-007

Ауто-механичар у сервису 
аутомобила

путнички програм FIAT I LANCIA
2 извршиоца

УСЛОВИ: радно искуство најмање 6 месеци. Услови 

Трговина и услуге 
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рада: обезбеђена исхрана и смештај (за лица ван Бео-
града), пробни рад 3 месеца. Конкурс је отворен до 
попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу 
да се јаве послодавцу на наведени број телефона

ADECCO OUTSOURCING DOO
Нови Београд, Владимира Поповића 40

тел. 060/8601-765
е-mail: dunja.petrovic@adecco.com

„Adecco Outsourcing” d.o.o. обратио се у улози послода-
вца који ће након запошљавања лица иста упутити на 

рад свом клијенту „Бамби” АД Пожаревац

Рефилер у малопродајном објекту
место рада: Београд - 10, Пожаревац - 
10, Шабац - 10, на одређено време 24 

месеца
30 извршилаца

Опис посла: попуњавање рафова прехрамбеном робом 
у малопродајном објекту.

УСЛОВИ: без обзира на образовање и радно. Трајање 
конкурса: до попуне. Кандидати могу да се јаве на кон-
такт телефон или своје пријаве да доставе путем мејла. 
Особа за контакт: Дуња Петровић.

ЦЕНТАР ЗА ОБУКУ ВОЗАЧА
„ЦАКИЋ” ДОО

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

Инструктор вожње Б категорије
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: V и VI степен стручне спреме, без обзира 
на образовни профил; радно искуство 12 месеци на 
пословима возача. Посебна знања и вештине: возачка 
дозвола Б категорије, лиценца за инструктора вожње. 
Услови рада: рад у сменама, обезбеђен смештај, обез-
беђена исхрана. Конкурс је отворен до попуне. Заин-
тересовани кандидати могу своје радне биографије да 
доставе на горе наведени контакт телефон, радним 
даном од 08.00 до 22.00 часа. На заказани разговор 
донети радну биографију на увид.

AKS EXPRESS
КУРИР ДОО ШАБАЦ

Шабац, Гаврила Принципа бб

Магационер
Место рада: Београд - Палилула, 

Панчевачки пут 91ц
20 извршилаца

УСЛОВИ: I, II, III, IV степен стручне спреме; радно 
искуство: није потребно. Трајање конкурса: до попуне. 
Кандидати треба да се јаве путем телефона: 064/871-
9885 (Тања Регоје) или мејлом: kadrovskobgd@aks-
sabac.com.

            Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА ЖАБАРИ
12374 Жабари, Кнеза Милоша бб

Лекар опште медицине
на одређено време најдуже до 2 године

2 извршиоца

Опис послова: самостално пружа медицинску помоћ 
из домена опште медицине лицима која се јаве на 
преглед. Даје мишљење у вези здравственог стања 
пацијената. Учествује у предузимању мера превен-
тивне делатности. Одговара за благовремен пријем 
и преглед пацијената. Ради на збрињавању хитних 
стања. Спроводи кућно лечење и упућује пацијенте на 
стационарно лечење. Обавља саветодавни рад. Ради 
на здравственом васпитању и подизању здравствене 
културе пацијената. Стара се за уредно вођење меди-
цинске документације. Води рачуна о потрошњи одн. 
прописаној терапији. Обавља и друге послове по нало-
гу непосредног руководиоца.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, 
завршен медицински факултет (VII степен стручне 
спреме) и положен стручни испит. Уз пријаву, у којој је 
потребно навести за које радно место се пријављујете 
треба доставити: кратку биографију са адресом и кон-
такт телефоном, оверену фотокопију дипломе о завр-
шеном медицинском факултету; оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту - извод из МК 
рођених (не старије од шест месеци) или оверена фото-
копија. Кандидати који су радили у струци дужни су да 
доставе и оверену фотокопију лиценце. Уз пријаву тре-
ба доставити: кратку биографију са адресом и контакт 
телефоном, оверену фотокопију дипломе о завршеном 
економском факултету или вишој економској школи; 
извод из МК рођених (не старије од шест месеци) или 
оверена фотокопија. Кандидати који су радили у стру-
ци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце. 
Обавезно назначити за које радно место односно за ког 
извршиоца кандидат конкурише. Могуће је конкуриса-
ти и за оба извршиоца. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања у публикацији Национал-
не службе за запошљавање у “Послови”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће разматрати. Кандида-
ти који уђу у ужи избор биће дужни да доставе лекар-
ско уверење, уверење о држављанству и уверење 
надлежног суда да се против њих не води кривични 
поступак. Пријаву са документацијом доставити на 
горенаведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/222-21-00

Доктор медицине специјалиста 
изабрани лекар за децу

на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста педијатар, 
стручни испит, положен специјалистички испит, нај-
мање 3 године и 6 месеци радног искуства у звању док-
тора медицине.

Медицинска сестра - техничар у 
амбуланти

на одређено време до 6 месеци
3 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, 
уверење о положеном стручном испиту, лиценца, нај-
мање 6 месеци радног искуства у звању медицинске 
сестре - техничара.

ОСТАЛО: Пријаве са кратком биографијом, адресом, 
контакт телефоном и неовереним фотокопијама доку-
мената којима се доказује испуњеност услова конкурса 
предају се преко писарнице Дома здравља (III спрат, 
соба бр. 3), на наведеној адреси, са назнаком за који 

конкурс се подноси пријава. Одлука о избору ће бити 
објављена на огласној табли Дома здравља поред 
писарнице, а изабрани кандидат ће бити лично оба-
вештен телефонским путем.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, Краљице Јелене 22

Доктор стоматологије - специјалиста 
дечије и превентивне стоматологије, 

изабрани лекар
у Служби за стоматолошку здравствену 

заштиту Одељење за дечију и 
превентивну стоматологију

УСЛОВИ: Кандидати су у обавези да уз пријаву доста-
ве: фотокопију дипломе о завршеном стоматолошком 
факултету; фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту; фотокопију уверења о положеном спе-
цијалистичком испиту из дечије и превентивне стома-
тологије; фотокопију дозволе за рад - лиценце; кратку 
биографију са адресом и контакт телефоном. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији Националне службе за запошља-
вање „Послови”. Непотпуне и неблаворемене пријаве 
се неће разматрати. Кандидати који испуњавају услове 
огласа могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних информације и провере стручног знања који 
су важни за доношење одлуке о пријему. Кандидат 
који буде изабран, пре закључивања уговора, дужан 
је да достави доказ о здравственој способности за рад 
на наведеним пословима. Одлука о избору ће бити 
објављена на огласној табли поред писарнице у при-
земљу Дома здравља Раковица, Краљице Јелене 22, 
Београд. Пријаве слати поштом на горенаведену адре-
су, са назнаком „За оглас” или лично доставити у писар-
ницу ДЗ Раковица.

ОПШТА БОЛНИЦА
“СВЕТИ ЛУКА”

11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/240-725

Медицинска сестра - техничар
за рад у ОЈ за збрињавање хитних 

стања, на одређено време до повратка 
запосленог са боловања на рад

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - општи смер, поло-
жен стручни испит. Као доказе о испуњености услова, 
кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са 
кратком биографијом, бројем телефона и адресом уз 
назнаку: Сагласан/на сам да Општа болница „Свети 
Лука” Смедерево, обрађује моје личне податке (адре-
са, ЈМБГ, бр. телефона, e-mail, бр. лиценце и друго у 
вези са реализацијом огласа на који се јављам), овере-
ну фотокопију дипломе о завршеном IV степену стру-
чне спреме, оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, лиценцу или решење о упису у 
комору, фотокопију/очитану личну карту, ако поседује 
радно искуство, потребно је доставити радне каракте-
ристике од претходног послодавца. Пријава и пропрат-
на документација кандидатима који нису примљени се 
не враћа и иста ће бити комисијски уништена по пред-
виђеној процедури, у циљу заштите података о лично-
сти садржаних у тим документима. Рок за подношење 
пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови”. Пријаве на оглас дос-
тављати у затвореним ковертама писарници ОБ „Све-
ти Лука” Смедерево или путем поште на горенаведену 
адресу, уз напомену “Пријава на оглас”, са навођењем 
радног места за које се конкурише. Уколико канди-
дат има e-mail адресу, потребно је исту назначити 
ради обавештавања о резултату конкурса. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. За 
ближе информације можете се обратити на телефон: 
026/240-725. 

Гинеколошко-акушерска сестра
за рад у Одсеку породилиште, на 

одређено време до повратка запосленог 
са боловања на рад

Трговина и услуге / Медицина

Посао се не чека, посао се тражи
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УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, положен стручни 
испит. Као доказе о испуњености услова, кандидати 
су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком 
биографијом, бројем телефона и адресом уз назнаку: 
Сагласан/на сам да Општа болница „Свети Лука” Сме-
дерево, обрађује моје личне податке (адреса, ЈМБГ, бр. 
телефона, e-mail, бр. лиценце и друго у вези са реа-
лизацијом огласа на који се јављам), оверену фотоко-
пију дипломе о завршеном IV степену стручне спреме, 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, лиценцу или решење о упису у комору, фото-
копију/очитану личну карту, ако поседује радно иску-
ство, потребно је доставити радне карактеристике од 
претходног послодавца. Пријава и пропратна докумен-
тација кандидатима који нису примљени се не враћа 
и иста ће бити комисијски уништена по предвиђеној 
процедури, у циљу заштите података о личности садр-
жаних у тим документима. Рок за подношење пријава 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у 
Публикацији „Послови”. Пријаве на оглас достављати 
у затвореним ковертама писарници ОБ „Свети Лука” 
Смедерево или путем поште на горенаведену адресу, 
уз напомену “Пријава на оглас”, са навођењем рад-
ног места за које се конкурише.Уколико кандидат има 
e-mail адресу, потребно је исту назначити ради оба-
вештавања о резултату конкурса. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити разматране. За ближе 
информације можете се обратити на телефон: 026/240-
725.

Гинеколошко-акушерска сестра
за рад у Одсеку за гинекологију, на 

одређено време ради повећаног обима 
посла

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, положен стручни 
испит. Као доказе о испуњености услова, кандидати 
су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком 
биографијом, бројем телефона и адресом уз назнаку: 
Сагласан/на сам да Општа болница „Свети Лука” Сме-
дерево, обрађује моје личне податке (адреса, ЈМБГ, бр. 
телефона, e-mail, бр. лиценце и друго у вези са реа-
лизацијом огласа на који се јављам), оверену фотоко-
пију дипломе о завршеном IV степену стручне спреме, 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, лиценцу или решење о упису у комору, фото-
копију/очитану личну карту, ако поседује радно иску-
ство, потребно је доставити радне карактеристике од 
претходног послодавца. Пријава и пропратна докумен-
тација кандидатима који нису примљени се не враћа 
и иста ће бити комисијски уништена по предвиђеној 
процедури, у циљу заштите података о личности садр-
жаних у тим документима. Рок за подношење пријава 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у 
Публикацији „Послови”. Пријаве на оглас достављати 
у затвореним ковертама писарници ОБ „Свети Лука” 
Смедерево или путем поште на горенаведену адресу, 
уз напомену “Пријава на оглас”, са навођењем рад-
ног места за које се конкурише.Уколико кандидат има 
e-mail адресу, потребно је исту назначити ради оба-
вештавања о резултату конкурса. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити разматране. За ближе 
информације можете се обратити на телефон: 026/240-
725.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР КЛАДОВО
19320 Кладово, Дунавска 1-3

тел: 019/801-116
e-mail: zckld@kladovonet.com

Доктор стоматологије
за рад у Одељењу дечије превентивне 

стоматологије и опште стоматологије ОЈ 
Дом здравља, на одређено време

УСЛОВИ: завршено високо образовање на интегри-
саним академским студијама, по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10.09.2005. године; или 
на основним студијама у трајању од најмање 5 годи-
на, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године; стручни испит; лиценца; најмање 6 
месеци радног искуства у наведеном звању.

ОСТАЛО: Уз пријаву са кратком биографијом, адресом 
и контакт телефоном доставити: оверене фотокопије 

дипломе о завршеној школи, уверење о положеном 
стручном испиту и лиценце за рад; доказ да се кан-
дидат налази на евиденцији незапослених лица код 
НСЗ; доказ да се против кандидата не води кривич-
ни поступак (уверење суда); доказ да кандидат није 
осуђиван за кривична дела која га чине неподобним 
за рад у здравственој установи (увереwе ПУ). Изабра-
ни кандидат доставља лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове за које заснива 
радни однос. Одлука о избору кандидата биће донета у 
року од 30 дана од дана истека рока за пријаву канди-
дата. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати 
повраћај конкурсне документације. пријаве се подносе 
лично или путем поште на адресу Центра са назнаком 
“Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати.

ДОМ ЗДРАВЉА
“ДАНИЦА И КОСТА

ШАМАНОВИЋ“, КНИЋ
34240 Кнић

тел: 034/510-173

Виша медицинска сестра - техничар
у поливалентној патронажи

Опис посла: спроводи превентивне и куративне мере 
по налогу лекара у амбуланти и на терену, обавља 
патронажне посете трудница, породиља, бабињара, 
новорођенчади, одојчади, мале и предшколске деце, 
особа старијих преко 65 година, особа оболелих од 
активне туберкулозе, заразних и незаразних болести, 
малигних болести, шећерне болести, КВО, особа са 
инвалидитетом, жене генеративног доба а све у складу 
са садржајем и обимом превентивних мера у области 
примарне здравствене заштите. Сарађује са школа-
ма, предшколским установама, организацијом Црве-
ног крста, хуманитарним организацијама, Центром 
за социјални рад и месним заједницама, учествује у 
програму на спречавању и сузбијању заразних боле-
сти, обучава новопримљене раднике и приправнике, 
континуирано спроводи надзор процеса статистичког 
извештавања, контролише одлагање медицинског 
отпада. Обавља и друге послове по налогу руководио-
ца.

УСЛОВИ: високо образовање на основним студија-
ма првог степена (струковне/академске), студијама 
из области медицине по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. године: на 
основним студијама из области медицине у трајању од 
најмање две године по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; виша 
медицинска школа; положен стручни испит; лиценца 
за рад издата од надлежне коморе; положен возачки 
испит Б категорије. Као доказе о испуњености услова 
кандидати су дужни да доставе: пријаву на оглас са 
биографијом, оверену фотокопију дипломе о заврше-
ној вишој медицинској школи, оверену копију уверења 
о положеном стручном испиту, оверену копију лицен-
це или решења о упису у именик коморе и фотокопију 
возачке дозволе.

Доктор медицине
у пројекту Мере подршке здравству, 

кроз подизање капацитета здравствених 
услуга и едукацију младих за савремено 

планирање породице у 2020. години, 
на одређено време, за време трајања 

пројеката

Опис посла: тематска предавања у области очувања и 
унапређења репродуктивног здравља са предвиђеним 
циљним групама, (ученици основних и средњих шко-
ла, општа популација, партнери), свакодневни рад са 
пацијентима где је циљна група становништво општи-
не Кнић а циљ унапређење здравственог стања ста-
новништва, послови лекара у ХМП и кућном лечењу. 
Обавља и друге послове по налогу руководиоца.

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним ака-
демским студијама из области медицине по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септем-

бра 2005. године; на основним студијама из области 
медицине у трајању од најмање 5 година по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; завршен медицински факултет; положен 
стручни испит за занимање доктора медицине; лицен-
ца за рад издата од надлежне коморе. Као доказе о 
испуњености услова кандидати су дужни да доставе: 
пријаву на оглас са биографијом, оверену фотокопију 
дипломе о завршеном медицинском факултету, ове-
рену копију уверења о положеном стручном испиту, 
оверену копију лиценце или решења о упису у именик 
коморе. 

Возач
у пројекту Кућног лечења, палијатовног 
збрињавања и ХМП, на одређено време, 

за време трајања пројеката

Опис посла: врши хитан санитетски превоз пацијена-
та, врши санитетски превоз пацијената који није хитан 
али је оправдан и медицински неопходан, помаже при-
ликом уношења и изношења непокретних пацијената, 
управља санитетским возилом за превоз нагло обо-
лелог, унесрећеног и повређеног, помаже лекарској 
екипи у пружању хитне медицинске помоћи, преносу 
болесника или медицинске опреме по налогу дежур-
ног лекара, рукује инсталисаним системом у возилу и 
светло-звучном сигнализацијом у возилу, и одговоран 
је за његову правилну и рационалну употребу, стара се 
о благовременом снабдевању погонског горива и мази-
ва, врши одржавање хигијене возила и опреме у вози-
лу, врши преглед возила на почетку смене и уписује у 
свеску примопредаје своја запажања и примедбе, води 
сервисну књижицу и путне налоге, одговоран је за 
безбедност у саобраћају лекарске екипе и пацијената, 
материјално  одговара за стање и комплетност возила 
и опреме у возилу, врши фактурисање превоза у “Е” 
картону , у случају удеса обавештава МУП и директо-
ра дома здравља, по налогу главне сестре врши дос-
таву пошиљака везаних за обављање делатности Дома 
здравља. Обавља и друге послове по налогу руково-
диоца. Као доказ о испуњености услова кандидати су 
дужни да доставе: пријаву на оглас са биографијом, 
оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој 
школи, фотокопију возачке дозволе и лекарско уве-
рење за возача.

УСЛОВИ: средње образовање; возачка дозвола Б кате-
горије; лекарско уверење за возача.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа код Националне службе за запо-
шљавање. Пријаве се подносе лично или поштом на 
адресу: Дом здравља “Даница и Коста Шамановић”, 
34240 Кнић.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ ПАЗАР

36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1

Доктор медицине изабрани лекар
за рад у Служби за здравствену заштиту 

одраслих
2 извршиоца

УСЛОВИ: стечено високо образовање, положен струч-
ни испит, поседовање лиценце или решење о упису у 
комору.

Доктор медицине изабрани лекар
за рад у Служби хитне медицинске 

помоћи са санитетским транспортом

УСЛОВИ: стечено високо образовање, завршен меди-
цински факултет, положен стручни испит, поседовање 
лиценце или решење о упису у комору.

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби за здравствену заштиту 

одраслих

УСЛОВИ: стечено средње образовање, завршена меди-
цнска школа, положен стручни испит, поседовање 
лиценце или решење о упису у комору.

Медицина
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Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби за здравствену заштиту 

жена

УСЛОВИ: стечено средње образовање, завршена меди-
цинска школа гинеколошко-акушерски смер, положен 
стручни испит, поседовање лиценце или решење о 
упису у комору.

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби хитне медицинске 

помоћи са санитетским транспортом

УСЛОВИ: стечено средње образовање, завршена меди-
цинска школа, положен стручни испит, поседовање 
лиценце или решење о упису у комору.

Возач
за рад у Служби хитне медицинске 

помоћи са санитетским транспортом ДЗ

УСЛОВИ: стечено средње образовање, возачка дозво-
ла Б категорије, лекарско уверење посебној здравстве-
ној способности.

ОСТАЛО: Као доказе о испуњености услова кандида-
ти су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком 
биографијом, бројем телефона и адресом; оверену 
фотокопију дипломе; оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту; оверену фотокопију 
лиценце за рад у струци; оверену фотокопију лиценце 
или решење о упису у комору. Пријавом на оглас кан-
дидат даје своју сагласност за обраду података о лич-
ности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци 
се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује 
и податке обрађује Кадровска служба Дома здравља. 
Приликом заснивања радног односа, кандидат је дужан 
да достави лекарско уверење као доказ о здраственој 
способности за послове за које се прима. Уз пријаву на 
оглас кандидати прилажу доказе о испуњавању усло-
ва у оригиналу или у овереном препису: уверење о 
држављанству, доказ да се против канидата не води 
истрага и кривични поступак. Рок за подношење прија-
ва на конкурс је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији “Послови” Националне службе за запошља-
вање. Пријаве доставити писарници Дома здравља на 
горенаведену адресу.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
НЕУРОЛОШКА ОБОЉЕЊА И
ПОСТТРАУМАТСКА СТАЊА
“Др БОРИВОЈЕ ГЊАТИЋ“

22329 Стари Сланкамен
Боривоја Гњатића 50-52

тел. 022/2591-426

1) Спремачица
просторија у којима се пружају 

здравствене услуге
2 извршиоца

Опис послова: одржава хигијену просторија и опреме 
у коме се обавља здравствена делатност. Одржава 
хигијену у административним просторијама. Одржава 
хигијену у заједничким просторијама здравствене уста-
нове и околине здравствене установе. Послове одржа-
вања хигијене обавља по сменама а према распоре-
ду који утврди главна сестра болнице. Обавља друге 
послове из домена своје струке по налогу главне сес-
тре, помоћника директора за здравствену делатност и 
директора, којима је и одговаран за свој рад.

УСЛОВИ: завршена основна школа.

2) Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима

2 извршиоца

Опис послова: пружа здравствену негу болесници-
ма. Обавља све медицинско-техничке радње у окви-
ру свог степена образовања. Врши поделу ординарне 
терапије. Учествује у здравственом васпитању болес-
ника, самостално или у тиму. Води медицинску доку-

ментацију, регистрацију извршеног рада и обавља 
одређене административне послове. За свој рад одго-
ворна је одељењској сестри, главној сестри, руково-
диоцу одељења, помоћнику директора за здравствену 
делатност и директору, којима је и одговорна за свој 
рад. Ради и друге послове из домена своје струке а по 
налогу одељењске сестре, главне сестре, руководиоца 
одељења, помоћника директора за здравствену делат-
ност и директора, коме и одговара за свој рад.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња меди-
цинска школа општег смера, положен стручни испит, 
лиценца, шест месеци радног искуства у наведеном 
звању.

3) Помоћни радник
Опис послова: обавља све физичке послове у Спе-
цијалној болници: истовар и утовар, пренос и транс-
порт робе, материјала и опреме и др. Помаже запос-
ленима на пословима одржавања у болници. Ради на 
неговању и одржавању травнатих и других површина 
у болничком кругу. Одржава хигијену објекта и околи-
не. Врши мање поправке на објекту. Обавља и друге 
послове из домена своје струке а по налогу руководио-
ца одељења  и директора, којима је и одговоран за свој 
рад.

УСЛОВИ: завршена основна школа.

4) Техничар одржавања одеће
Опис послова: пере веш, гардеробу, постељину, радну 
одећу и остало рубље машински; суши и пегла веш и 
одећу; врши пријем прљавог веша и води евиденцију 
о пријему; сортира, евидентира и спрема чист веш и 
испеглан веш за дистрбуцију по одељењима; одговара 
за бројно стање веша и другог материјала; задужен је 
за одржавање хигијене у просторијама у којима ради; 
чисти и дезинфикује машине за сушење и пеглање 
рубља, као и радне просторије перионице; требује и 
преузима материјал за потребе одржавања одеће; 
одржава хигијену радних просторија; обавља и друге 
послове по налогу руководиоца одељења  и директора, 
којима је и одговоран за свој рад.

УСЛОВИ: завршена основна школа.

ОСТАЛО: Уз пријаву, у којој је потребно навести за 
које послове се пријављују, кандидати подносе крат-
ку биографију и доказе о испуњености услова огласа. 
Доказе о испуњености огласа подносе се у овереној 
фотокопији. Као доказе о испуњености услова за рад-
но место под редним бројем 1. кандидати су дужни да 
доставе: оверена фотокопија дипломе о завршеној 
основној школи. Као доказе о испуњености услова за 
радно место под редним бројем 2. кандидати су дужни 
да доставе: оверена фотокопија дипломе о завршеној 
средњој медицинској школи општег смера, оверена 
фотокопија уверења о положеном стручном испиту, 
оверена фотокопија лиценце издате од надлежне комо-
ре или решења о упису у комору (ако кандидат није 
у радном односу), доказ о радном искуству (потврда 
послодавца, уговор о раду, радна књижица или други 
доказ о радном искуству). Као доказе о испуњености 
услова за радно место под редним бројем 3. кандидати 
су дужни да доставе: оверена фотокопија дипломе о 
завршеној основној школи. Као доказе о испуњености 
услова за радно место под редним бројем 4. кандида-
ти су дужни да доставе: оверена фотокопија дипломе 
о завршеној основној школи. Оглас се објављује на 
интернет страници Министарства здравља Републике 
Србије и у огласним новинама Националне службе за 
запошљавање “Послови”. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања огласа у огласним нови-
нама Националне службе за запошљавање”Послови”. 
Пријаву са документацијом доставити поштом или 
лично на адресу: Специјална болница за неуролошка 
обољења и постттрауматска стања”Др Боривоје Гња-
тић”, Стари Сланкамен, Др Боривоја Гњатића 50-52, 
22329 Стари Сланкамен - Одељењу за правне послове, 
са назнаком “Пријава на оглас” и навођењем радног 
места на које се конкурише. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. Одлука о избору кан-
дидата биће донета у року од 30 дана од дана истека 
рока за пријаву кандидата.

ДОМ ЗДРАВЉА РУМА
22400 Рума, Орловићева бб

тел. 022/479-365

Руководилац правних, кадровских и 
административних послова

УСЛОВИ: стечено образовање на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, односно специјалистичким струковним студијама, 
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; знање рада на рачунару; најмање пет годи-
на радног искуства. Кандидати подносе: пријаву са 
кратком биографијом, адреса, контакт телефон; овере-
ну фотокопију дипломе о завршеном правном факулте-
ту и доказ о радном искуству. Пријаве на оглас предају 
се поштом или лично у Секретаријату Дома здравља 
Рума од 07 до 14 часова радним данима или поштом на 
адресу: Орловићева бб Рума, са назнаком „Пријава на 
конкурс за пријем у радни однос на неодређено време 
- руководилац правних, кадровских и административ-
них послова”, у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови”. Оглас је објављен и на 
сајту Министарства здравља РС. Уз потписану пријаву 
на оглас са кратком биографијом приложити доказе 
о испуњености услова. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у обзир. Коначну одлуку 
о избору кандидата који ће бити примљени у радни 
однос доноси директор у року који не може бити дужи 
од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава 
кандидата. За све информације можете се обратити на 
телефон 022/479-365.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Руководилац правних, кадровских и 
административних послова

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са законом о раду. 
Посебни услови: VII степен стручне спреме, дипло-
мирани правник, положен стручни испит. Кандидати 
су обавезни да уз пријаву са биографијом доставе: 
оверен препис или фотокопију дипломе о завршеном 
правном факултету, оверен препис или фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, потврду изда-
ту од стране Националне службе за запошљавање о 
дужини чекања на запослење, доказ о радном искуству 
у струци након положеног стручног испита на посло-
вима пружања здравствене заштите (фотокопија рад-
не књижице или потврда послодавца), биографију са 
адресом и контакт телефон. Рок за пријаву је 8 дана 
од дана објављивања огласа. Пријаве на оглас доста-
вити лично или поштом на адресу: Општа болница 
Алексинац - Алексинац, Момчила Поповића 144, 18220 
Алексинац, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у 
радни однос”. Пријаве са непотпуном документацијом, 
као и неблаговремене пријаве, неће бити разматране. 
Контакт телефон: 018/804-215, 018/804-211.

ДОМ ЗДРАВЉА “СМЕДЕРЕВО”
11300 Смедерево, Кнез Михајлова 51

тел. 026/240-519

Стоматолошка сестра - техничар
УСЛОВИ: као доказе о испуњености услова, кандида-
ти су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком 
биографијом, бројем телефона и адресом, оверену 
фотокопију дипломе о завршеној средњој медицин-
ској школи, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, оверену фотокопију лиценце (услов-
но решење о упису у именик Коморе МСЗТС), потвр-
ду о радном искуству у струци (најмање седам година 
радног искуства у струци, пожељно радно искуство у 
оралној хирургији). Кандидат који буде изабран за 
пријем у радни однос, пре закључења уговора о раду 
мора доставити доказ о здравственој способности. Рок 
за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања 
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огласа у публикацији „Послови”. Пријаве на оглас 
достављати у затвореним ковертама преко писарни-
це Дома здравља „Смедерево” Смедерево, или путем 
поште на адресу: Дом здравља „Смедерево” у Сме-
дереву, Кнез Михаилова 51, уз напомену “Пријава на 
оглас за стоматолошку сестру - техничара”. Непотпуне 
и не благовремене пријаве неће бити разматране.

АПОТЕКА „БУЈАНОВАЦ“
Бујановац, Карађорђа Петровића 246

тел. 017/651-058

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које 
поред Законом прописаних општих услова, испуњава и 
следеће посебне услове: захтевана врста образовања; 
високо образовање стечено: на интегрисаним академ-
ским студијама из области медицине, стоматологије и 
фармације по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године и завршена спе-
цијализација из одређених грана медицине, стоматоло-
гије или фармације, у складу са Правилником о специја-
лизацијама и ужим специјализацијама здравствених 
радника и здравствених сарадника; на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије) из области пра-
ва, економије и организационих наука по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. септем-
бра 2005. године; на основним студијама из области 
медицине, стоматологије или фармације, у трајању 
од најмање пет година по пропису који уређује висо-
ко образовање, почев од 10. септембра 2005. године и 
завршена специјализација из одређених грана медици-
не, стоматологије или фармације, у складу са Правил-
ником о специјализацијама и ужим специјализацијама 
здравствених радника и сарадника; на основним сту-
дијама из области права, економије и организационих 
наука у трајању од најмање четири године, по пропису 
који уређује високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Захтевана додатана знања/испити: за здравс-
твене раднике: стручни испит, лиценца, специјалистич-
ки испит; за здравствене раднике и остала наведена 
образовања: акредитована едукација из здравственог 
менаџмента. Захтевано радно искуство: најмање пет 
година радног искуства као: руководилац здравствене 
установе или као руководилац организационе јединице 
у здравственој установи. Уз пријаву на конкурс са био-
графским подацима, потребно је да кандидат приложи 
и доказе о испуњавању услова и то: 1. оверену фото-
копију дипломе о завршеном факултету, 2. доказ о рад-
ном стажу у области здравствене заштите, 3. оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 4. 
оверену фотокопију лиценце, 5. доказ о завршеној еду-
кацији из области здравственог менаџмента, уколико је 
кандидат стекао знања из области права, економије и 
организационих наука, 6. уверење о држављанству, 7. 
извод из матичне књиге рођених, 8. уверење да канди-
дат није правоснажном судском одлуком осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
6 (шест) месеци, као и уверење да се против кандидата 
не води неки други кривични поступак пред надлежним 
судовима, 9. лекарско уверење о способности за рад, за 
лица која нису у радном односу, 10. доказ да не постоји 
сукоб интереса из члана 130. став 6. Закона о здрав-
ственој заштити (писмена изјава), 11. радно професио-
налну биографију, са прилозима којима доказује своје 
стручне, организационе и друге квалитете. Директора 
именује оснивач - Скупштина општине Бујановац, на 
основу предлога Управног одбора Апотеке „Бујановац” 
на мандатни период од 4 године. Пријаве се подносе 
Управном одбору Апотеке „Бујановац” из Бујановца, 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса код 
Националне службе за запошљавање - у публикацији 
“Послови”. Пријаве доставити у затвореној коверти са 
назнаком “Пријава за конкурс за директора”, на адре-
су Апотеке „Бујановац” из Бујановца, Карађорђа Пет-
ровића 246, лично или путем поште. Неблаговремене 
и непотпуне и пријаве кандидата се неће узети у раз-
матрање. Управни одбор Апотеке „Бујановац” ће извр-
шити избор кандидата најкасније у року од 30 дана од 
дана завршетка јавног конкурса и доставити предлог 
оснивачу.

ДОМ ЗДРАВЉА
35230 Ћуприја, Кнеза Милоша бб

Правно-кадровски аналитичар
у Одсеку за опште, правне и кадровске 
послове, Служба за правне, економско-
финансијске, техничке и друге сличне 

послове Дома здравља Ћуприја, на 
одређено време од 12 месеци 

Опис посла: прати стање, спроводи стручне анали-
зе и анализира информације и акте и предлаже мере 
за унапређење правних питања из делокруга рада, 
даје стручна мишљења у процесу формирања плано-
ва рада, прати спровођење и усклађеност општих и 
појединачних аката са прописима из делокруга рада, 
израђује опште и појединачне акте даје тумачење и 
контролише њихову примену од стране запослених 
израђује уговоре учествује у праћењу њихове рела-
изације и предлаже врсту правних мера, анализира 
образовне потребе запослених и предлаже програме 
стручног усавршавања у складу са урврђеним потре-
бама води управни поступак из делокруга рада, даје 
стручно мишљење у покренутим радним и другим спо-
ровима и другим питањима из радноправних односа, 
врши послове заступања пред надлежним судовима и 
другим државним органима у споровима насталим из 
области рада, привредним имовинско-правним, рад-
ним и другим споровима, припрема документацију 
израђује и подноси тужбе, одговоре на тужбу правне 
лекове и предлоге за извршење надлежним судовима, 
сачињава извештаје о раду и спроведеним судским 
поступцима поступа по позиву и налогу суда и дру-
гих органа, припрема годишњи план јавних набавки, 
план набавки на које се закон не примењује и план 
контроле јавних набавки, прикупља уређује припрема 
и контролише податке неопходне за спровођење јав-
них набавки и набавки на које се закон не примењује и 
спроводи јавну набавку, учествује у поступцима јавних 
набавки као члан комисије. Прати законске прописе о 
јавним набавкама и друге изворе права у вези јавних 
набавки као и њихове измене и допуне и благовреме-
но укауије на исте директору, помоћницима и другим 
органима. Даје правна мишљења о прописима у вези 
Закона о јавним набавкама и подзаконским актима у 
вези истих обавља послове у вези са апликативним 
софтвером овлашћено је лице за унос података у исти, 
пружа стручну помоћ у јавним расправама у поступку 
доношења одлука општих аката и другим јавним рас-
правама, стара се о легалном спровђењу поступка јав-
них набавки (набавке на које се закон о ЈН примењује), 
пружа стручну помоћ комисији у вези са спровођењем 
постпка и обавља друге активности у вези са спро-
вођењем поступка јавне набавке, упућује захтев за 
добијање мишљења о основаности примене прегова-
рачког поступка и за добијање сагласноти за конку-
рентни дијалог Управа за јавне набавке израђује одлуку 
о покретању поступка јавне набавке, израђује решење 
о комисији за јавне набавке води записник о отварању 
понуда у поступцима јавних набавки израђује уговоре о 
поступцима јавних набавки. Објављује позив за подно-
шење понуда/пријава, конкурсну документацију, изме-
не и допуне конкурсне документације, обавештење 
о закљученом уговору о јавној набавци на порталу 
Управе за јавне набавке доставља план набавки изме-
ну иплана набавки измену плана набавки тромесечни 
годишњи извештај Управи за јавне набавке и Државној 
ревизорској институцији путем апликативног софтвера 
у законским роковима и обавља друге послове у окви-
ру свог радног места у вези јавних набавки, обавља 
послове на које је овлашћен решењем или одлуком 
директора а који су из делокруга рада службе у окви-
ру свог степена стручне спреме односно образовање, 
радне способности и занимања; припрема докумен-
тацију и неопходне информације за израду годишњих 
планова јавних набавки и набавки на које се закон не 
примењује, води евиденцију јавних набавки и ажурира 
податке у одговарајућим базама, прати и проучава про-
писе из области јавних набавки.

УСЛОВИ: високо образовање на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, односно спе-
цијалистичким струковним студијама, по пропису који 
утврђује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године и на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо 

образовањ до 10. септембра 2005. године; знање рада 
на рачунару, најмање три године радног искуства, 
положен правосудни испит. 

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву и радну 
биографију доставе и фотокопију личне карте (био-
метријски очитане), оверену фотокопију дипломе висо-
ког образовања и уверење о положеном правосудном 
испиту, уверење из казнене евиденције да кандидат 
није осуђиван за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање послова 
правника код ДЗ “Ћуприја”; уверење да против њега 
није покренут кривични поступак и не води се истрага, 
оптужни предлог - да није старије од шест месеци; ове-
рену фотокопију уверења о држављанству; извод из 
књиге рођених - не старији од шест месеци; уверење 
о личним подацима из матичне евиденције ПИО за 
утврђивање дужине радног стажа; сертификат о позна-
вању рада на рачунару. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. По завршеном конкурсу 
предата документа (у овереним фотокопијама) неће 
бити враћена кандидатима. Пре заснивања радног 
односа изабрани кандидт је дужан да достави лекар-
ско уверење као доказ о здравственој способности за 
послове за које заснива радни однос, а које није старије 
од 6 месеци. Доставити поштом или лично на писарни-
ци ДЗ Ћуприја, у затвореној коверти са назнаком “по 
огласу за правника”, на горенаведену адресу. Кандидат 
ће бити обавештен о избору у року који није дужи од 
30 дана од дана истека рока за пријаву. Рок почиње да 
тече 04.12.2019 године и траје до 13.12.2019. године.

ОПШТА БОЛНИЦА ЈАГОДИНА
35000 Јагодина, Карађорђева 4

Инжењер за рачунарске мреже
у Одељењу за аутоматску обраду 

података

УСЛОВИ: високо образовање на основним студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно спе-
цијалистичким струковним студијама, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септемба 
2005. године, на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године, најмање 
једна година радног искуства.

Службеник за послове заштите 
безбедности и здравља на раду

у Одељењу за техничке и друге сличне 
послове

УСЛОВИ: високо образовање на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, однос-
но специјалистичким струковним студијама, по пропи-
сима који уређују високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године, на основним студијама у трајању 
од најмање четири године по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године или 
на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова 
по пропису који уређује високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године, на студијама у трајању до 
три године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; знање рада 
на рачунару, положен одговарајући стручни испит из 
области рада, у складу са законом.

Радник обезбеђења без оружја
у Одељењу за техничке и друге сличне 

послове

УСЛОВИ: средње образовање, лиценца за вршење 
основних послова службеника обезбеђења без оружја. 

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе:
1: За инжењера за рачунарске мреже: пријаву на 
оглас са кратком биографијом, адресом и контакт теле-
фоном, оверену фотокопију дипломе или уверења о 
завршеним студијама, потврду о радном искуству (нај-
мање једна година), извод односно уверење Национал-
не службе за запошљавање (за незапослена лица);

2. За службеника за послове заштите, безбедно-
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сти и здравља на раду: пријаву на оглас са кратком 
биографијом и адресом и контакт телефоном, ове-
рену фотокопију дипломе или уверења о завршеним 
студијама, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту за обављање послова безбедности и 
здравља на раду, извод односно уверење Националне 
службе за запошљавање (за незапослена лица);

3. За радника обезбеђења без оружја: пријаву 
на оглас са кратком биографијом, адресом и контакт 
телефоном, оверену фотокоију дипломе или уверења 
о завршеној средњој школи, оверену фотокопију 
лиценце за вршење основних послова службеника 
обезбеђења без оружја, односно уверење о положе-
ном стручном испиту за вршење послова обезбеђења, 
уверење Националне службе за запошљавање (неза-
послена лица).

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији “Послови”. Пријаву са доку-
ментацијом доставити на горе наведену адресу, са 
назнаком “Пријава за заснивање радног односа” или 
лично у писарници Опште болнице Јагодина. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Возача (средња стручна спрема) 
на одређено време од 12 месеци, због 
повећаног обима посла, са пробним 

радом од 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС 
и 113/17) и посебни услови утврђени Правилником о 
унутрашњој организацији са систематизацијом радних 
места Клиничког центра Крагујевац. Посебан услов за 
заснивање радног односа за послове је: радно иску-
ство у здравственој установи терцијарног нивоа здрав-
ствене заштите у трајању од најмање 6 (шест) месеци. 
Избор кандидата обавиће се на основу дужине радног 
(волонтерског) стажа и интервјуа са кандидатима који 
обављају стручне Комисије Клиничког центра Крагује-
вац. Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној 
копији следећа документа: диплома о стеченом обра-
зовању одговарајућег профила; уверење о држављан-
ству РС; извод из матичне књиге рођених; извод из 
матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио 
презиме); кратка биографија са адресом, контакт 
телефоном, имејл-адресом. Кандидати који имају рад-
но искуство (укључујући стручно оспособљавање и 
усавршавање) треба да доставе доказ/потврду о рад-
ном стажу од стране Републичког фонда за пензијско 
и инвалидско осигурање (ПИО), односно доказ/потвр-
ду о волонтерском стажу у струци од стране надлежне 
службе. Кандидати су у обавези да на пријави наведу 
за која радна места конкуришу. 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 здравственој 
способности за послове за које се заснива радни однос; 
доказ да се против кандидата не води кривични посту-
пак, да оптужница није ступила на правну снагу и да 
није покренута истрага (уверење надлежног суда); уве-
рење да кандидат није осуђиван за кривична дела која 
га чине неподобним за рад у здравственој установи 
(уверење надлежне полицијске управе или полицијске 
станице). 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. Подацима рукује и подат-
ке обрађује Клинички центар Крагујевац. Рок за подно-
шење пријава је осам (8) дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати. Коначни резултати конкурса 
биће објављени на сајту Клиничког центра Крагујевац 
(www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани могу 
захтевати повраћај конкурсне документације. Телефон 

за контакт: 034/505-273. Пријаве се подносе лично, у 
затвореној коверти, преко писарнице Клиничког цен-
тра Крагујевац или путем поште на адресу: Клинички 
центар Крагујевац, Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац. 
Обавезно назначити за које се радно место конкурише: 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно 
место... (навести тачан профил за који кандидат под-
носи пријаву)”.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Дипломирани правник
Служба за правне и економско-

финансијске послове, на одређено 
време од 6 месеци, због повећаног 

обима посла, са пробним радом од 3 
месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС 
и 113/17) и посебни услови утврђени Правилником о 
унутрашњој организацији са систематизацијом радних 
места Клиничког центра Крагујевац. Избор кандидата 
обавиће се на основу интервјуа са кандидатима који 
обављају стручне комисије Клиничког центра Крагује-
вац. Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној 
копији следећа документа: диплома о стеченом обра-
зовању одговарајућег профила; уверење о држављан-
ству РС; извод из матичне књиге рођених; извод из 
матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио 
презиме); кратка биографија са адресом, контакт 
телефоном, имејл-адресом. Кандидати који имају рад-
но искуство (укључујући стручно оспособљавање и 
усавршавање) треба да доставе доказ/потврду о рад-
ном стажу од стране Републичког фонда за пензијско 
и инвалидско осигурање (ПИО), односно доказ/потвр-
ду о волонтерском стажу у струци од стране надлежне 
службе. Кандидати су у обавези да на пријави наведу 
за која радна места конкуришу. 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 здравстве-
ној способности за послове за које се заснива радни 
однос; доказ да се против кандидата не води кривични 
поступак, да оптужница није ступила на правну сна-
гу и да није покренута истрага (уверење надлежног 
суда); уверење да кандидат није осуђиван за кривична 
дела која га чине неподобним за рад у здравственој 
установи (уверење надлежне полицијске управе или 
полицијске станице). 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 подата-
ка о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подаци-
ма рукује и податке обрађује Клинички центар Кра-
гујевац. Рок за подношење пријава је осам (8) дана 
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни 
резултати конкурса биће објављени на сајту Клинич-
ког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који 
не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурс-
не документације. Телефон за контакт: 034/505-273. 
Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, пре-
ко писарнице Клиничког центра Крагујевац или путем 
поште на адресу: Клинички центар Крагујевац, 34000 
Крагујевац, Змај Јовина 30. Обавезно назначити за које 
се радно место конкурише: „Пријава на оглас за пријем 
у радни однос за радно место... (навести тачан профил 
за који кандидат подноси пријаву)”.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Виша медицинска сестра - 
техничар на осталим болничким 

одељењима
за рад у Одсеку за интензивно лечење 
Службе за педијатрију Опште болнице 

Крушевац, на одређено време ради 
замене привремено одсутне запослене, 

до истека породиљског одсуства

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

2. Медицинска сестра - техничар у 
операционој сали

за рад на Одељењу анестезије у Служби 
за анестезиологију и реаниматологију 

при Заједничким медицинским 
пословима Опште болнице Крушевац, 

на одређено време ради замене 
привремено одсутног запосленог на 

боловању

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

3. Физиотерапеутски техничар
за рад у Одељењу за продужену 

рехабилитацију у Служби за физикалну 
медицину и рехабилитацију при 

Заједничким медицинским пословима 
Опште болнице Крушевац, на одређено 
време 3 месеца, због повећаног обима 

посла
3 извршиоца

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

ОСТАЛО: заинтересовани кандидати подносе: за радно 
место од бр. 1, 2, и 3: молбу за пријем и биографију, 
са адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију 
дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, фотокопију личне карте или очитане 
податке са личне карте (уколико је чипована), фото-
копију извода из матичне књиге венчаних (уколико су 
дипломе или уверења издати на девојачко презиме), 
оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног 
органа. Пријавом на оглас кандидат даје своју 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.

АПОТЕКА „ЈОВЧИЋ ФАРМАЦИЈА“
18220 Алексинац, Књаза Милоша 119

Дипломирани фармацеут
Опис послова: издавање и продаја лекова и суплеме-
ната, пријем робе, организација рада у апотеци.

УСЛОВИ: диплома о завршеном фармацеутском факул-
тету - VII/1 степен стручне супреме, положен стручни 
испит, важећа лиценца за рад у струци. Познавање 
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рада на рачунару, добре комуникативне особине, поуз-
дан и педантан. Нудимо могућност стицања нових 
знања и вештина, позитивну радну атмосферу, колек-
тив у коме владају толеранција и разумевање, коректан 
однос од стране послодавца, редовну исплату зараде. 
Кандидати могу послати CV на адресу апотеке: Апотека 
„Јовчић фармација“, Књаза Милоша 119, 18220 Алекси-
нац, e-mail: jovcicfarmacija@gmail.com.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1. Доктор медицине специјалиста 
педијатрије

ради замене привремено одсутне 
запослене до њеног повратка на рад, за 
рад на пословима доктора медицине - 
специјалиста изабрани лекар за децу, 

у Одељењу за здравствену заштиту 
деце школског узраста Дома здравља 

Крушевац

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне 
услове: завршен медицински факултет - VII/1 степен 
стручне спреме, положен стручни испит, завршена 
специјализација из педијатрије, поседовање лиценце 
за рад или решења о упису у комору. Кандидати који се 
пријављују на оглас достављају: пријаву у којој наводе 
за које радно место се пријављују; кратку биографију 
са адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; оверену фото-
копију лиценце за рад или решења о упису у комору; 
изјаву да су здравствено способни за послове за које 
подносе пријаву; фотокопију извода из матичне књиге 
рођених. 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. О потреби спровођења даљих разговора 
са кандидатима који се јаве на оглас, а ради пружања 
додатних података који могу бити важни за одлуку о 
пријему, одлучује директор. О коначном избору кан-
дидата одлучује директор. Изабрани кандидати пре 
заснивања радног односа дужни су да доставе лекар-
ско уверење као доказ о здравственој способности 
за послове за које се заснива радни однос. Уколико 
изабрани кандидат не достави наведени документ у 
остављеном року, са њим се неће закључити уговор 
о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Пријаве са документацијом доставити на 
наведену адресу.

“ЛАБ-СЕТ” ДОО
21000 Нови Сад, Радничка 30а

e-mail: milena.krivokuca@labset.rs

Референт продаје лабораторијске и 
мерне опреме

на одређено време 3 месеца
3 извршиоца

Опис послова: посета постојећих и потенцијалних 
купаца; унапређење продаје и проширење тржишта; 
извршавање планских посета купаца; добро позна-
вање тржишта; креирање понуда/предрачуна купци-
ма; активно праћење тендера; испорука и инсталација 
лабораторијских апарата и опреме; пружање обуке 
крајњим купцима за продате апарате и опрему.

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани инжењер технич-
ке струке; пробни рад 3 месеца. Пожељно радно иску-
ство у продаји лабораторијске или процесне опреме; 
познавање области: хемија, технологија, електротех-
ника; енглески језик (напредни ниво); рад на рачу-
нару - одлично познавање, посебно Microsoft Office 
пакета; изражена способност пословне комуникације; 
возачка дозвола Б категорије. Профил кандидата: 
комуникативна и продорна особа; развијене вештине 
презентације и преговарања; одличне организационе 
способности; самосталност, истрајаност, предузимљи-
вост; прилагодљивост ситуацијама; одговорност према 
задацима и роковима; активан возач, вољан да путује 

60% радног времена. Нудимо вам стимулативне усло-
ве, професионални тренинг и обуку, основну зараду 
и високу провизију, опуштену атмосферу, флексибил-
ност. Јављање кандидата на горе наведени мејл. Рок 
за пријаву 25.12.2019.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ

ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Виши физиотерапеут
на Одељењу за физикалну медицину и 
рехабилитацију Службе за физикалну 

медицину и рехабилитацију Клинике за 
дечју хабилитацију и рехабилитацију, на 
одређено време до повратка запослене 

са боловања дужег од 30 дана, у трајању 
од 3 месеца

Опис посла: спроводи самостално терапеутске проце-
дуре из области физикалне медицине и рехабилита-
ције (хидротерапија, електротерапија, кинезитерапија, 
парафинотерапија) на основу налога датог од стране 
лекара специјалисте за област физикалне медицине 
и рехабилитације, и о томе води прописану медицин-
ску документацију; прати пацијентово стање и напре-
дак; прилагођава програм физиотерапије у складу са 
напретком пацијентовог стања; подстиче и подучава 
пацијента за самостално извођење вежби; обавља 
и друге послове из свог делокруга рада, а по налогу 
непосредног руководиоца; за свој рад одговоран је 
непосредном руководиоцу.

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште усло-
ве прописане законом, као и следеће посебне усло-
ве: да поседује вишу стручну спрему VI степен - смер 
физиотерапеут; положен стручни испит; лиценца за 
рад. Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној 
копији следећа документа: диплома о завршеној вишој 
медицинској школи или висока здравствена школа 
струковних студија; уверење о положеном стручном 
испиту; дозвола за рад - лиценца издата од надлежне 
коморе или решење о упису у именик коморе; фото-
копија извода из матичне књиге венчаних (уколико су 
диплома, уверење и лиценца издати на девојачко пре-
зиме); уверење да се против кандидата не води кри-
вични поступак (уверење суда, не старије од 6 месеци); 
уверење да кандидат није осуђиван (уверење из поли-
цијске управе, не старије од 6 месеци); кратка биогра-
фија (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт теле-
фоном, интернет адресом. 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. Приликом заснивања 
радног односа, кандидат је дужан да достави лекарско 
уверење о здравственој способности за послове које ће 
обављати и фотокопију личне карте, фотокопију вак-
циналног картона и санитарну књижицу. Кандидати 
који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на 
разговор ради пружања додатних података који могу 
бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у 
раду, просечна оцена у току школовања, додатно обра-
зовање или оспособљености, дужина трајања школо-
вања...). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Пријаве се предају у затвореној коверти 
лично или поштом на горе наведену адресу Института 
са назнаком: “Пријава на оглас: Виши физиотерапеут”.

Доктор медицине
за рад у Кабинету за офталмологију у 

Служби дечје хирургије Стационара на 
Клиници за дечју хирургију, са пробним 

радом од 3 месеца

Опис посла: превенира, дијагностикује и лечи боле-
сти, повреде и друге физичке и менталне поремећаје 
коришћењем одговарајућих метода и техника, кроз 
примену принципа и процедура савремене медицине, 
о чему води прописану медицинску документацију, 
односно обавља послове у оквиру своје стручне спре-
ме под надзором доктора медицине, специјалисте или 
субспецијалисте; учествује у унапређењу квалитета 
здравствене заштите; обавља консултације са другим 

здравственим радницима и здравственим сарадници-
ма; планира, надзире и евалуира спровођење здрав-
ствене заштите; води прописану медицинску доку-
ментацију; за свој рад одговара руководиоцу радне 
јединице и управнику клинике.

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште усло-
ве прописане законом, као и следеће посебне услове: 
образовање на интегрисаним академским студијама, 
по пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године; на основним студија-
ма у трајању од најмање пет година по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци 
радно искуство у звању доктор медицине.

ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе у оригиналу или ове-
реној копији следећа документа: диплома о заврше-
ном медицинском факултету; уверење о положеном 
стручном испиту; дозвола за рад - лиценца издата 
од надлежне коморе или решење о упису у именик 
коморе; фотокопија извода из матичне књиге венча-
них (уколико су диплома, уверење и лиценца издати 
на девојачко презиме); уверење да се против кан-
дидата не води кривични поступак (уверење суда, 
не старије од 6 месеци); уверење да кандидат није 
осуђиван (уверење из полицијске управе, не старије 
од 6 месеци); кратка биографија (Curriculum Vitae, CV), 
са адресом, контакт телефоном, интернет адресом. 
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. Приликом заснивања радног односа, кандидат 
је дужан да достави лекарско уверење о здравственој 
способности за послове које ће обављати и фотокопију 
личне карте, фотокопију вакциналног картона и сани-
тарну књижицу. Кандидати који испуњавају услове из 
огласа могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних података који могу бити важни за одлуку о 
пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у 
току школовања, додатно образовање или оспособље-
ности, дужина трајања школовања...). Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве 
се предају у затвореној коверти лично или поштом на 
горе наведену адресу Института, са назнаком: “Пријава 
на оглас: Доктор медицине за рад у Кабинету за офта-
лмологију”.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

„КОВИН” У КОВИНУ
Ковин, Цара Лазара 253

Медицинска сестра - техничар
у специјализованим 

психијатријским болничким 
установама које су организоване за 

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

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

психогеријатрију и психосоцијалну 
рехабилитацију, на одређено време 

до повратка запослене са привремене 
спречености за рад преко 30 дана

Опис послова: планира и пружа услуге здравстве-
не неге и подршке пацијентима, у складу са праксом 
и стандардима савремене здравствене неге, о чему 
води прописану медицинску документацију; обавља 
медицинске мере код болесника у поступку неге, тера-
пије, дијагностике и рехабилитације; примењује про-
писану терапију и контролише узимање лекова; врши 
припрему болесника и асистира лекару при интервен-
цијама; учествује у пријему болесника, визити, посма-
тра пацијента и обавештава лекара о стању пацијен-
та; прати опште стање пацијента, мери и евидентира 
виталне функције и др. показатеље; припрема прос-
тор, медицинску опрему, инструменте и материјал за 
рад; спроводи мере за спречавање интрахоспиталних 
инфекција; учествује у набавци потребног материја-
ла; одлаже и уклања медицинских отпад на прописа-
ни начин; обавља послове из области јавног здравља 

Медицина
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(здравствено васпитање, врши вакцинацију према 
епидемиолошким индикацијама, врши унос података 
у области здравствене статистике, води евиденције, 
узима лабораторијски материјал); врши прикупљање 
и дистрибуцију крви; спроводи административни 
поступак код пријема и отпуста пацијената; стара се 
о чувању одеће, новца и драгоцености приликом при-
мања и отпуштања пацијената; врши санитарну обра-
ду пацијената; активно учествује у исхрани пацијената, 
врши обавезан надзор при узимању оброка; одгово-
ран/а је за правилну апликацију и поделу терапије, 
оксигенацију пацијента и аспирацију усне и носне 
дупље; прати пацијенте на консултативне прегледе; 
одговоран/а је за законитост свог рада и поштовања 
принципа из кућног реда и других општих аката болни-
це, одлука, ставова и закључака претпостављених; 
одговоран/а је за правилно вођење и обраду целокупне 
прописане медицинске документације из свог домена; 
одговоран/а је за спровођење мера будности и чувања 
психијатријских пацијената од повреда, суицида, бекст-
ва и сл.; обавља и друге истоврсне послове по налогу 
претпостављених и непосредно је одговоран/а главној 
медицинској сестри/техничару одељења/одсека.

УСЛОВИ: средње образовање; стручни испит; лицен-
ца; најмање шест месеци искуства у наведеном звању. 
Кандидати за радно место под редним бројем 1 морају 
предати: кратку биографију (CV); молбу; оверену фото-
копију дипломе о завршеном средњем образовању; 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; оверену фотокопију лиценце; 6 месеци рад-
ног искуства у наведеном звању (доказивање за радно 
искуство потврдом).

Спремач/спремачица
просторија у болничким установама 
специјализованим за психијатрију и 
на психијатријским одељењима, на 

одређено време због повећаног обима 
посла, до 3 месеца

3 извршиоца
Опис послова: одржава хигијену просторија и опре-
ме у коме се обавља здравствена делатност; одржава 
хигијену у административним просторијама; одржава 
хигијену у заједничким просторијама здравствене уста-
нове и околине здравствене установе; обавља дистри-
буцију веша, одеће и друго са одељења и на одељење 
(преузимање чистог и одношење прљавог); учествује 
у спровођењу програма радне и окупационе терапије 
пацијената у сарадњи и координацији са надлежним 
запосленима, а у циљу психосоциорехабилитационог 
третмана пацијената; ради и друге истоврсне посло-
ве по налогу претпостављеног; непосредно је одгово-
ран главној сестри/техничару одељења/одсека у коме 
ради.
УСЛОВИ: основно образовање. Кандидати за радно 
место под редним бројем 2 морају предати: кратку био-
графију (CV); молба; оверену фотокопију сведочанста-
ва о завршеном основном образовању.

1. Виши радни терапеут
у специјализованим 

психијатријским болничким 
установама које су организоване за 

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

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

психогеријатрију и психосоцијалну 
рехабилитацију, на одређено време због 
повећаног обима посла, а најдуже до 3 

месеца
Опис послова: планира радну терапију; израђује про-
грам са описом поступака и предвиђених исхода тера-
пије; прати стање пацијента и успешност радне тера-
пије и прилагођава програм радне терапије у складу 
са напретком стања пацијента; подстиче и подуча-
ва пацијента за самостално извођење вежби и учи и 
мотивише пацијента да се правилно служи помага-
лима; спроводи активности стручног усавршавања у 
области радне терапије. остали истоврсни послови 
по налогу претпостављених; непосредно је одговоран 
шефу одсека.

УСЛОВИ: високо образовање: на основним студијама 
првог степена (основне струковне / академске студије) 
по пропису који уређује високо образовање, почев од 
10. септембра 2005. године; на основним студијама 
у трајању од најмање две године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; стручни испит; лиценца. Кандидати за радно 
место под редним бр. 1 морају предати: кратку био-
графију (CV); молбу; оверену фотокопију дипломе о 
завршеном високом образовању; оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; оверену фото-
копију лиценце.

Помоћни радник у кухињи (круг, 
економија, техничка радионица)
на одређено време, а најдуже до 3 

месеца због повећаног обима посла

Опис послова: примењује мере противпожарне зашти-
те и безбедности здравља на раду; обавља физичке 
послове: истовар и утовар, пренос и транспорт робе, 
материјала и опреме и др.; врши мање поправке на 
објекту; води евиденцију о кваровима и извршеним 
поправкама; одржава површину око објекта; одр-
жава хигијену објекта и околине; по потреби рукује 
пољопривредним машинама за чије руковање није 
потребна посебна дозвола; учествује у спровођењу 
програма радне и окупационе терапије пацијената у 
сарадњи и координацији са надлежним запослени-
ма, а у циљу психосоциорехабилитационог третма-
на пацијената; обавља и друге истоврсне послове по 
претпостављених; непосредно је одговоран начелнику 
одељења и шефу.

УСЛОВИ: основно образовање. Кандидати за радно 
место под редним бројем 2 морају предати: кратку био-
графију (CV); молба; оверену фотокопију сведочанста-
ва о завршеном основном образовању.

ОСТАЛО: Пријаве са потребним доказима достављају 
се поштом на следећу адресу: Улица Цара Лазара 253, 
26220 Ковин или лично у архиви Болнице са назнаком 
„Оглас”, у року од 8 дана од дана објављивања огласа 
код Националне службе за запошљавање. Изабрани 
кандидати су у обавези да доставе лекарско уверење о 
општој здравственој способности. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Доктор медицине
за потребе Службе за психијатрију, 

на одређено време ради замене 
привремено одсутне запослене до 

повратка са трудничког, породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради неге 

детета

УСЛОВИ: високо образовање: 1) на интегрисаним 
академским студијама, по пропису који уређује висо-
ко образовање, почев од 10. септембра 2005. године 
или 2) на основим студијама у трајању од најмање пет 
година, по пропису који уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; положен стручни испит. 
Приликом пријављивања на оглас потребно је доста-
вити следећа документа: пријаву на оглас са кратком 
биографијом и контакт подацима; фотокопију дипломе 
о стеченом образовању одговарајућег профила; фото-
копију уверења о положеном стручном испиту; извод 
из матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене 
презимена). Пријаве са документацијом доставити на 
адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне, 
кадровске и административне послове, Синђелићева 
62, 14000 Ваљево, са назнаком: “Пријава на оглас за 
пријем у радни однос за послове ________ (навести 
тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

Фармацеутски техничар
за потребе Службе за фармацеутску 
здравствену делатност, на одређено 

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

здравствене делатности

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

Медицинска сестра - техничар на 
осталим болничким одељењима

за потребе Службе хирургије, на 
одређено време до шест месеци ради 

обезбеђења услова у погледу кадра за 
обављање здравствене делатности

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

Медицинска сестра техничар на 
интензивној нези нивоа 2

за потребе Службе за унутрашње 
болести, Одсек коронарне јединице са 
посткоронарном негом, на одређено 

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

здравствене делатности

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

Медицинска сестра - техничар на 
интензивној нези нивоа 3

за потребе Службе за анестезију са 
реаниматологијом, на одређено време 

до шест месеци ради обезбеђења 
услова у погледу кадра за обављање 

здравствене делатности
3 извршиоца

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

Медицина
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Медицинска сестра - техничар на 
осталим болничким одељењима

за потребе Службе за унутрашње болести Одек нефро-
логије са дневном болницом за перитонеалну дијализу 
и хемодијализу, на одређено време до шест месеци 
ради обезбеђења услова у погледу кадра за обављање 
здравствене делатности

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

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ДУШЕВНО 
ОБОЛЕЛИХ ЛИЦА 
“СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ 

ОСТРОШКИ ЧУДОТВОРАЦ”
Нови Бечеј

Радни терапеут
Опис посла: Израда и реализација плана радног оспо-
собљавања корисника.

УСЛОВИ: образовање: окупациони терапеут; возачка 
дозвола Б категорије. Рад у сменама. Слање прија-
ва за запослење и CV-а на мејл адресу: gcnb@mts.rs. 
Рок за пријаву: 15 дана од објављивања у публикацији 
“Послови”.

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

Возач у санитетском превозу
на одређено време

Опис послова: врши хитан санитетски превоз пације-
ната, врши санитетски превоз пацијената, који није 
хитан, али је оправдан и медицински неопходан, пома-
же приликом уношења и изношења пацијената, упра-
вља специјалним санитетским возилом за превоз нагло 
оболелог, унесрећеног и повређеног, на интервенцији 
екипе помаже лекарској екипи у пружању хитне меди-
цинске помоћи у поступцима оживљавања, преноса 
болесника или медицинске опреме, рукује инсталиса-
ним системом у возилу светло-звучном сигнализацијом 
у возилу, надзире исправност функције система за 
оксигенацију, односно функционисање боце са кисео-
ником и регулатора за проток кисеоника и регулатор 
за проток кисеоника у возилу, при преузимању вози-
ла контролише његову прописану опремљеност, води 
путни налог који по завршетку смене предаје одговор-
ном возачу смене, сменовођи, одговоран је за безбед-
ност у саобраћају лекарске екипе и животно угрожених 
пацијената, у случају удеса обавезно обавештава МУП 
и начелника службе, материјално одговара за стање и 
комплетност возила и опреме у њему, обавља и друге 
истородне послове по налогу директора.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, вочка дозвола Б 
категорије. Уз захтев за заснивање радног односа при-
ложити: CV (кратку биографију), фотокопију дипломе 
о завршеној школи, фотокопију возачке дозволе. Кан-
дидати који се јаве на оглас могу бити позвани на раз-
говор ради пружања додатних података који могу бити 
важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, 
просечна оцена у току школовања, додатно образо-
вање или оспособљеност, дужина трајања школовања, 
итд.). О разговору са кандидатом обавезно се сачиња-
ва 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, кандида-

ти су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове за које се заснива 
радни однос. Оглас се објављује на сајту Министарства 
здравља и код Националне службе за запошљавање 
. Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Захтев за заснивање 
радног односа са назнаком за радно место достави-
ти поштом или личном доставом у писарницу Дом 
здравља Српска Црња, П.А.Чарнојевића 15.

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

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

Дефектолог
на одређено време 12 месеци, уз 

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

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

Шид
13 извршилаца

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

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

ДОМ ЗДРАВЉА 
„ЈОВАН РИСТИЋ“

18330 Бабушница, Ивице Миладиновића 2

Докгор медицине у хитној 
медицинској помоћи

у Служби за здравствену заштигу 
одраслих становника и запослених 

са хитном медицинском помоћи, 
кућним лечењем и стоматолошком 

здравственом заштитом
на одређено време до 31.03.2020. 

године
3 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о раду. 
Посебни услови: завршен медицински факултет, поло-
жен стручни испит, лиценца или решење о упису у 
именик Лекарске коморе, 6 месеци рада у звању док-
тора медицине. Уз пријаву на оглас кандидат треба да 
приложи: кратку биографију, фотокопију или ишчита-
ну биометријску личну карту, извод из матичне књиге 
венчаних (ако је кандидат променио презиме), дипло-
му о стеченој стручној спреми, уверење о ноложеном 
стручном испиту, лиценцу, доказ о радном искуству 
(фотокопија радне књижице, уговора о раду, или 
потврде о раду или другом виду ангажовања), писану 
сагласност (својеручно) за обраду података о личности 
у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и подат-
ке обрађује Дом здравља „Др Јован Ристић“ у Бабуш-
ници. Документацију доставити у овереним фотоко-
пијама. Достављена документација се не враћа. Рок за 
пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Оглас ће бити објављен у 
публикацији „Послови“ и на веб-сајту Министарства 
здравља Републике Србије. Пријаве се могу достави-
ти лично или слати на адресу: Дом здравља „Др Јован 
Ристић“ Бабушница, Ивице Миладиновића 2, 18330 
Бабушница, са назнаком „Пријава на оглас“. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће бити узете у раз-
матрање.

                        Индустрија и грађевинарство

“МД - ПЛАН 034”
ДОО КРАГУЈЕВАЦ

тел. 065/3110-182
e-mail: natasa.petrovic034@gmail.com

Завршни радови у грађевини
пробни рад месец дана

10 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на занимање и на степен стручне 
спреме (керамичар, водоинсталатер, молер, електри-
чар, помоћни грађевински радник); обавезно искуство 
на истим или сличним пословима минимум 6 месеци; 
пожељна возачка дозвола Б категорије. Обезбеђена 
исхрана. Кандидати своју радну биографију могу доста-
вити на имејл: natasa.petrovic034@gmail.com или могу 
да позову на контакт телефон: 065/31-10-182, најкасниј 
до 22.12.2019. године.

“GALEX“ DOO
Рача

тел. 063/7795-711

Руковалац малим багером
УСЛОВИ: без обзира на занимање и степен стручне 
спреме; обавезно радно искуство на овим пословима 
минимум 6 месеци; обавезне дозволе Б и Ц категорије. 
Заинтересовани кандидати могу да контактирају посло-
давца на контакт телефон: 063/7795-711, најкасније до 
28.12.2019. године.

ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМАТИЧКИ 
ИНЖЕЊЕРИНГ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ 

ДОО КРАЉЕВО
36000 Краљево, Милана Топлице 6

e-mail: posao@cip-network.rs
тел. 065/8410-991

Оператер на машини за производњу 
каблова

на одређено време, пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, машински техни-
чар; по завршетку пробног рада ако кандидат покаже 
добре резултате у раду, могуће је стално запослење; 
познавање рада на рачунару (Word, Excel); познавање 
енглеског језика - почетни ниво; возачка дозвола Б 
категорије; организационе способности, уредност, 
одговорност према послу и проактивност, спремност за 
усвајање нових знања; радно искуство пожељно у раду 
са производним машинама; слање пријава на имејл-ад-
ресу и јављање кандидата на телефон: 065/8410-991. 
Рок за пријављивање на оглас: до попуне.

Магационер
на одређено време, пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, без обзира на зани-
мање; по завршетку пробног рада ако кандидат пока-
же добре резултате у раду могуће је стално запослење; 
познавање рада на рачунару (Word, Excel); познавање 
енглеског језика - почетни ниво; возачка дозвола Б 
категорије; организационе способности, уредност, 
одговорност према послу и проактивност; радно иску-
ство пожељно на пословима магационера али није 
неопходно; слање пријава на имејл-адресу и јављање 
кандидата на телефон: 065/8410-991. Рок за пријављи-
вање на оглас: 29.11.2019.

АБР ДОО НИШ
18000 Ниш, Обреновићева 82/18

Архитекта - пројектант
УСЛОВИ: рад на рачунару: Auto CAD, Word, Excel, 
возачка дозвола Б категорије. Контакт са послодавцем 
путем мејл-адресе: info@abr.co.rs.

Медицина / Индустрија и грађевинарство

www.nsz.gov.rs
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“МИНГ КОВАЧНИЦА” АД НИШ
18000 Ниш, Булевар 12. фебруар 95

Ковач
10 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме занимања ковач 
или друга занимања машинске или техничке струке. 
Потребно радно искуство на пословима ковача. 
Напомена: рад у сменама, ноћни рад, радно место са 
повећаним ризиком, обезбеђен превоз, обезбеђен 
смештај, обезбеђена исхрана. Контакт са послодавцем: 
лично, Булевар 12. фебруар 95, од 8 до 16 сати; путем 
мејл-адресе: vladimir.stojkovic@mingbgd.com и путем 
контакт телефона: 063/480-923.

“ГРАНД-СТИЛ” ДОО
21000 Нови Сад, Темерински пут 20

тел. 021/410-293
e-mail: office@grandstil.co.rs

Архитекта - пројектовање 
ентеријера

на одређено време, 12 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани инжењер архитек-
туре или мастер инжењер архитектуре. возачка дозво-
ла Б категорије; енглески језик - средњи ниво; знање 
рада у програмина Аutocad и Arhicad; рад у сменама и 
теренски рад. Јављање кандидата на горе наведени 
мејл и телефон. Рок за пријаву 26.12.2019.

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА
ПРОИЗВОДЊУ 

ЕЛЕКТРОПРОВОДНИКА
“ЕЛКОК” АД КОСЈЕРИЋ
31260 Косјерић, Олге Грбић 3

Дипломирани електроинжењер - 
електроничар

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
електроинжењер - електроничар, познавање енглес-
ког језика, рад на рачунару.

Дипломирани машински инжењер
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
машински инжењер, познавање енглеског језика, рад 
на рачунару.

Дипломирани инжењер технологије
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, познавање 
енглеског језика, рад на рачунару.

ОСТАЛО: Кандидати који уђу у ужи избор биће позва-
ни на рзговор. Пријаве са биографијом достављати на 
адресу: “Елкок” АД, Олге Грбић 3, 31260 Косјерић или 
na e-mail адресу: elkok@mts.rs са назнаком: “За кон-
курс”. Конкурс је отворен 8 дана од објављивања.

WOKSAL AD
31000 Ужице, Милоша Обреновића 2

e-mail: Lj.stevanovic@woksal.com

Конструктор- технолог
на одређено време до повратка одсутног 

запосленог

Опис посла: израда 3Д модела, израда и генерисање 
техничко- технолошке документације, развој нових 
производа од ТИМ или увођење истих у редовну про-
изводњу, дефинисање и надзор над операцијама изра-
де алата ТМ, иновације и унапређивање технолошких 
процеса, програмирање на ЦНЦ машинама.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
машински инжењер, без обзира на радно искуство, 
обавезно познавање рада у SolidWorks-у и SolidCam-у 

или неком другом 3Д и ЦАМ софтверу, активно 
коришћење MS Office-у, пожељно знање рада у Auto-
Cad-у, познавање енглеског језика, возачка дозвола Б 
категорије (пожељно). Послодавац нуди константно 
усавршавање, тимски рад, напредовање у послу, нова 
искуства. Оглас је отворен до 15.12.2019. године. Кон-
такт особа: Љубиша Стевановић, e- mail: lj.stevanovic@
woksal.com.

,,ФЕРОПЛАСТ” ДОО
Гроцка, Врчин, Авалска 120

тел. 011/8054-353
e-mail: office@feroplast.com

1. Металостругар
3 извршиоца

2. Металоглодач
2 извршиоца

УСЛОВИ: обезбеђен превоз, смештај, исхрана, проб-
ни рад 1 месец. Трајање конкурса: 30.04.2020. године. 
Разговор са послодавцем сваког радног дана од 08 до 
15 часова на адреси: Врчин, Авалска 120. Заинтересо-
вани кандидати могу своје радне биографије да доста-
ве путем имејл-адресе или да се јаве на контакт теле-
фон, особа за контакт Дејан Миладиновић.

„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 радно 
искуство у траженом занимању; неопходно елементар-
но 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 радно 
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.

„ELIXIR MЕG“ DOO
Шабац, Хајдук Вељкова 1

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

Заваривач
место рада: Прахово - Неготин, на 

одређено време
5 извршилаца

Опис посла: заваривањe REL, MIG, MAG или TIG 
поступком, у свим позицијама.

УСЛОВИ: III и IV степен стручне спреме, без обзира на 
занимањe; радно искуство: минимум 3 године. Услови 
рада: теренски рад, рад у сменама, обезбеђен смештај, 
обезбеђена исхрана, рад ван просторија послодавца, 
пробни рад 3 месеца, пожељно поседовање једне од 
лиценци за заваривање REL, MIG, MAG или TIG поступ-
ком, у свим позицијама. Трајање конкурса: до попуне. 
Заинтересовани кандидати могу своје радне биогра-
фије да доставе на горе наведени мејл, да контактирају 
послодавца путем контакт телефона или да проследе 
радну биографију на адресу послодавца: Радујевачки 
пут бб, 19330 Прахово.

„ELIXIR MЕG“ DOO
Шабац, Хајдук Вељкова 1

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

Електричар
место рада: Прахово - Неготин, на 

одређено време
5 извршилаца

Опис посла: одржавање и поправка електричних 
постројења, разводни ормари, повезивање машина и 
постројења кабловима, поправка електричне инстала-
ције, електромоторног развода, испитивање исправ-
ности.

УСЛОВИ: III и IV степен стручне спреме, без обзира на 
занимање; радно искуство минимум 3 године. Услови 
рада: теренски рад, рад у сменама, обезбеђен смештај, 
обезбеђена исхрана, рад ван просторија послодавца, 
пробни рад 3 месеца. Трајање конкурса: до попуне. 

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати могу своје рад-
не биографије да доставе на горе наведени мејл, да 
контактирају послодавца путем контакт телефона или 
да проследе радну биографију на адресу послодавца: 
Радујевачки пут бб, 19330 Прахово.

„HUTCHINSON” DOO RUMA
Рума, Индустријска 71

тел. 069/1112-756 (8-16 часова)
е-mail: posao@hutchinson.com

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 и радно искуство; пожељна возачка дозво-
ла Б категорије. Обезбеђен превоз, смештај и исхрана, 
дужина радног времена 8 сати дневно, рад у сменама, 
ноћни рад. Трајање конкурса: до попуне.

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 

Индустрија и грађевинарство

Посао се не чека, посао се тражи
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на занимање и радно искуство. Обезбеђен превоз, 
смештај и исхрана, дужина радног времена 8 сати 
дневно, рад у сменама, ноћни рад. Трајање конкурса: 
до попуне.

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 и радно искуство; познавање МИГ/МАГ зава-
ривања, електро заваривања и браварских послова. 
Обезбеђен превоз, смештај и исхрана, дужина рад-
ног времена 8 сати дневно, рад у сменама, ноћни рад. 
Трајање конкурса: до попуне.

„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 кон-
курса: до попуне. Кандидати могу да се јаве на теле-
фон послодавца, лице за контакт: Драгана Мутаповић.

            Наука и образовање

БЕОГРА Д

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
“НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ”

11080 Земун, Наде Димић 4

Правни сарадник
на одређено време до повратка 

запосленог са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: високо образовање правне или економске 
струке: на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ 
бодова, по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године; на студијама у 
трајању до три године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; изу-
зетно: средње образовање из области друштвених нау-
ка, струке правне, економске или архивско музејске, уз 
радно искуство у школи на одговарајућим пословима; 
потребно је одлично познавање рада на рачунару; оба-
везно искуство на раду у школи на истим или сличним 
пословима.

Наставник здравствене неге
на одређено време до повратка 

запосленог са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: 1) виша медицинска сестра - техничар; 2) 
струковна медицинска сестра; 3) организатор здрав-
ствене неге; 4) специјалиста струковна медицинска 
сестра; 5) дипломирана медицинска сестра; 6) мастер 
медицинска сестра; 7) виша медицинска сестра општег 
смера; 8) виша медицинска сестра интернистичког сме-
ра; 9) виша медицинска сестра хируршког смера; 10) 
виши медицински техничар; 11) дипломирани органи-
затор здравствене неге; 12) дипломирани организатор 

здравствене неге - мастер; 13) мастер организатор 
здравствене неге; 14) мастер професор предметне 
наставе (претходно завршене основне академске сту-
дије у области здравства). Лице из ове тачке треба да 
има претходно стечено средње образовање у подручју 
рада Здравство и социјална заштита. Обавезно иску-
ство на раду у школи као наставник здравствене неге.

Наставник медицинске групе 
предмета Анатомија и физиологија, 
хигијена и здравствено васпитање и 

Основи клиничке медицине
на одређено време до повратка 

запосленог са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: доктор медицине. Обавезно искуство на раду 
у школи као наставник одговарајуће групе предмета.

Стручни сарадник - психолог
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: 1) професор психологије; 2) дипломирани 
психолог; 3) дипломирани школски психолог-педагог; 
4) дипломирани психолог, смер школско клинички; 5) 
дипломирани психолог - мастер; 6) мастер психолог. 
Лице из подтачке 5) и 6) мора имати најмање 30 ЕСПБ 
из развојно-педагошких предмета. Испуњеност ових 
услова доказује се потврдом издатом од стране матич-
не високошколске установе. Обавезно искуство на раду 
у школи на пословима стручног сарадника - психолога.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и следеће 
услове: 1. да имају одговарајуће образовање у складу 
са чланом 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017), одредбама 
Правилника о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Здравство и социјална зашти-
та (“Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 21/2015, 
11/2016 и 13/2018), Правилника о врсти стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник“ бр. 5/91...11/08, 5/2011, 8/2011, 9/2013... 
16/2015 и 21/2015); 2. да имају психичку, физичку и 
здравствену спобност за рад са децом и ученицима; 3. 
да нису осуђивани правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. да имају држављан-
ство Републике Србије; 5. да знају српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз 
попуњен пријавни формулар који се налази на сајту 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
на адреси http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/ 
2015/08/FORMULAR -ZA -KONKURISANjE.doc потребно 
је приложити: краћу биографију; доказ о врсти и сте-
пену стручне спреме (диплома и додатак дипломи); 
уверење о држављанству; извод из матичне књиге 
рођених; уверење о неосуђиваности прибављено од 
стране надлежног органа МУП-а; доказ о знању језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад (диплома 
издата на српском језику, односно, доказ о знању срп-
ског језика који је издала овлашћена институција). Сви 
наведени докази који се достављају уз пријаву морају 
бити у оригиналу или овереном препису. Доказ о посе-
довању психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) кан-
дидат доставља пре закључења уговора о раду. Прија-
ве са траженом документацијом достављати у року од 
осам дана од дана објављивања конкурса у часопису 
“Послови” искључиво поштом, на адресу: Медицинска 
школа „Надежда Петровић“ Земун, Наде Димић 4, са 
назнаком „За конкурс”. У складу са чланом 154 став 5 
Закона о основама система образовања и васпитања, 
у року од 8 дана од истека рока за подношење пријава 
на конкурс, Конкурсна комисија врши ужи избор канди-
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Школа је знање,
посао је занат

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

Члан 139

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

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

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

образовно-васпитни рад.

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

 Докази о испуњености услова из става 1 тач. 
1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог 
члана прибавља се пре закључења уговора о 
раду.
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дата које упућује на проверу психолошке способности 
за рад са ученицима, коју врши надлежна служба запо-
шљавања приманом стандардизованих поступака. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање.

СРЕДЊОШКОЛСКИ ОБРАЗОВНИ
ЦЕНТАР “СМАРТАНАЦ”

11070 Нови Београд, Народних хероја 30/1

Наставник математике
са 60% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, поседовање 
стручног испита или лиценце. Пријаве слати на e-mail: 
maja.perovic@pzs.edu.rs.

ОШ “ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”
11276 Јаково, Бољевачка 2

тел. 011/8416-714
e-mail: osjakovo@ptt.rs
direktor.vozd@gmail.com

www.vozd.edu.rs

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме одговарајућег 
занимања. Поред општих услова за заснивање радног 
односа кандидати треба да испуњавају и посебне усло-
ве прописане одредбама чл. 139, 140, 142 и 144 Зако-
на о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони и 10/2019) 
и Правилника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи. Поред 
пријавног формулара који се налази на сајту Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, канди-
дати треба да доставе оверене фотокопије докумената 
(не старије од 6 месеци) којима доказју да испуњавају 
услове конкурса (диплому о стеченом стручном обра-
зовању, уверење да нису осуђивани и да се не води 
истрага, уверење о држављанству РС, извод из књиге 
рођених, доказ о образовању из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина). Доказ о здравстве-
ној способности доставља кандидат који буде изабран, 
пре закључивања уговора о раду. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир.

ВИСОКА ШКОЛА
МОДЕРНОГ БИЗНИСА
11000 Београд, Теразије 27

тел. 011/4120-700

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Менаџмент и маркетинг

2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из 
области менаџмента, маркетинга или информатике и 
рачунарства.

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Економија и финансије

2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор економ-
ских наука; наставни предмети: Квантитативне методе 
у бизнису, Статистика.

ОСТАЛО: остали услови за радна места су утврђени 
Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018-др. Закон, 73/2018 и 67/2019), Стату-
том Високе школе и Правилником о начину и поступку 
избора у звања и заснивања радног односа наставни-
ка и сарадника у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата. Пријаве на конкурс 
са доказима о испуњености услова конкурса (биогра-
фија, списак радова, диплома о одговарајућој стручној 
спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству - документа у оригиналу или овереном 

препису и не старија од шест месеци), достављају се на 
наведену адресу школе. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“КУЋА МАШТЕ”
11070 Нови Београд

Генерала Михајла Недељковића 153б

Административни радник у 
предшколској установи

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. Кандидат попуња-
ва пријави формулар за пријаву на конкурс који се 
налази на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Уз одштам-
пани пријавни формулар доставити оверену фото-
копију дипломе о одговарајућој стручној спреми (не 
старије од 6 месеци), оригинал или оверену фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених, оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију 
уверења полицијске управе да лице није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 3 месеца, као и за кривична дела примање мита 
или давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 
6 месеци), уверење да је кандидат положио испит из 
српског језика са методиком по програму одговарајуће 
високошколске установе (ако кандидат није стекао 
одговарајуће образовање на српском језику). Доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Пријаве са документацијом 
доставити на e-mail: kuca.maste@yahoo.com.

УНИВЕРЗИТЕТ УНИОН
БЕОГРАДСКА БАНКАРСКА
АКАДЕМИЈА ФАКУЛТЕТ ЗА 

БАНКАРСТВО, ОСИГУРАЊЕ И 
ФИНАНСИЈЕ

11000 Београд, Змај Јовина 12
e-mail: office@bba.edu.rs

Редовни професор из уже научне 
области Економија и финансије

Доцент из уже научне области 
Економија и финансије

3 извршиоца

Наставник у свим наставним 
звањима из уже научне области 

Пословна економија и менаџмент
УСЛОВИ: услови за избор наставника утврђени су 
Законом о високом образовању, Статутом и Правилни-
ком о избору у звања Универзитета Унион и Статутом 
Београдске банкарске академије. Уз пријаву на конкурс 
доставити: биографију; извод из матичне књиге рође-
них; уверење о држављанству; оверене копије дипло-
ма о претходно стеченим звањима; уверење о неос-
уђиваности и списак објављених радова. Пријаву и 
тражену документацију доставити у физичком и елек-
тронском облику на наведену адресу Факултета, каби-
нет 209/II и на наведену e-mail адресу. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се разматрати. Конкурс је 
отворен до попуне послова/радних места.

ГИМНАЗИЈА „ПЛУС“
11000 Београд, Теразије 27

Наставник шпанског језика
са 22% радног времена

Наставник хемије
са 20% радног времена

Наставник музичке културе
са 5% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из 
члана 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања, и то: да имају одговарајуће образовање 
према Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у гимназији (“Службени гласник РС - Просветни глас-
ник”, број. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018 
и 7/2019) за наставника шпанског језика, наставника 
хемије и наставника музичке културе; да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
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 парвом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да 
имају држављанство Републике Србије; да знају српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати достављају потребну 
документацију, и то: кратку биографију, оверену фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење 
о неосуђиваности, уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, потврду о образовању из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стеченом у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова 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 уверење. Пријаве са документацијом 
доставити у електронском формату, на адресу: info@
gimnazijaplus.rs, са назнаком “За конкурс”.

КРИМИНАЛИСТИЧКО-
ПОЛИЦИЈСКИ УНИВЕРЗИТЕТ

11080 Земун, Цара Душана 196

Наставник у звању редовног или 
ванредног професора за ужу научну 

област Криминалистичка тактика, 
методика и оператива, за наставни 

предмет Економски криминал
УСЛОВИ: завршене основне студије - Криминалистич-
ко-полицијска академија, Полицијска академија, еко-
номски факултет или правни факултет, стечен научни 
назив доктора наука из одговарајуће научне области и 
способност за наставни рад, стечен научни назив док-
тора наука из одговарајуће научне области и способ-
ност за наставни рад. Кандидати поред општих услова 
треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама 
Закона о високом образовању, Статута и Правилника 
о поступку и условима за избор у звања наставника и 
сарадника. Кандидат уз пријаву прилаже: биографију, 
уверење о држављанству Републике Србије, извод из 
матичне књиге рођених, уверење да против канди-
дата није покренут кривични поступак, нити истрага 
(које није старије од шест месеци); диплому, односно 
уверење о високој стручној спреми, диплому или уве-
рење о стеченом одговарајућем стручном, академском 
односно научном називу, списак научних и стручних 
радова, као и по један примерак тих радова. Пријаве 
са биографијом и траженим доказима о стеченом обра-
зовању достављају се Криминалистичко-полицијском 

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање
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универзитету у року од 8 (осам) дана од дана објављи-
вања овог конкурса, на адресу: Улица цара Душана 
196, Београд, 11080 Земун. Пријаве поднете по истеку 
рока и пријаве без потребних доказа неће се разма-
трати.

ОШ “ЈЕФИМИЈА”
Обреновац, Краља Милутина 3

тел. 011/8754-450

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутне запослене, а до повратка на 
рад са породиљског одсуства, односно 

одсуства са рада ради неге детета, у 
складу са чланом 155 став 2 тачка 1 

Закона о основама система образовања 
и васпитања
2 извршиоца

Наставник српског језика
са 50% радног времена, на одређено 

време ради замене запослене именоване 
за помоћника директора, а до краја 

школске 2019/2020. године, односно до 
31.08.2020. године

Спремачица
на одређено време ради замене одсутне 

запослене, а до повратка на рад са 
породиљског одсуства, односно одсуства 
са рада ради неге детета, у складу са чл. 

155 став 2 тачка 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове пред-
виђене чланом 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Службени гласник РС” бр. 
88/17, 27/18-др. закон и 10/19) и Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова у ОШ “Јефимија” 
Обреновац и то: 1) одговарајуће образовање за радна 
места наставник разредне наставе и наставник српског 
језика: на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) и то: а) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета б) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005 годи-
не; лице из тачке 1) подтачке б) мора да има заврше-
не студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета. Врста стручне спреме утврђена је одредбама 
Правилника о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи (“Службе-
ни гласник РС - Просветни гласник” број 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19), за радно 
место спремачица следеће услове: основно образо-
вање/основна школа. Остали услови: 2) да лице има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима - уверење изабрани кандидат дос-
тавља пре закључења уговора о раду, 3) да лице није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
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 човечно-
сти и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са Законом, утврђено дискримина-
торно понашање, 4) да лице има држављанство Репу-
блике Србије, 5) да лице зна српски језик и језик на 
ком се остварује образовно-васпитни рад. У поступку 
одлучивања о избору наставника, конкурсна комисија 
врши ужи избор кандидата које упућује на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима 

коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Уз пријаву на 
конкурс кандидати достављају: оверену фотокопију 
дипломе и другог одговарајућег документа о стеченом 
одговарајућем образовању, уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рође-
них - образац са холограмом (оригинал или оверена 
фотокопија); уверење о неосуђиваности за наведена 
кривична дела не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверена фотокопија), доказ о знању српског језика 
- језика на ком се остварује образовно-васпитни рад 
(само кандидат који одговарајуће образовање није 
стекао на српском језику); краћу радну биографију 
(факултативно). Кандидат попуњава пријавни фор-
мулар са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и одштампан 
попуњен и потписан формулар заједно са пријавом на 
конкурс која садржи податке о адреси и контакт теле-
фону и комплетном документацијом доставља лично 
или поштом на адресу школе: ОШ “Јефимија”, Краља 
Милутина 3, Обреновац. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе и преко телефона 
011/8754-464.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Асистент за ужу научну област 
Електромагнетика, антене и 

микроталаси
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закон, 73/2018 и 67/2019), Статутом Универзитета 
у Београду - Електротехничког факултета, Правилни-
ком о избору у звање наставника и сарадника Електро-
техничког факултета Универзитета у Београду у складу 
са којима ће бити извршен избор пријављених канди-
дата. Посебан услов: предмети уже научне области за 
које се тражи просечна оцена: Основи електротехнике, 
Теорија електричних кола, Електромагнетика, Антене 
и простирање, Микроталасна техника, Микроталас-
на електроника и Електромагнетска компатибилност. 
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености усло-
ва 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.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”

11232 Рипањ, Ерчанска 3
тел. 011/8650-003

Наставник предметне наставе - 
информатика и рачунарство
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60дана, 
односно до 31.08.2020. године, са 45% 

ангажовања

УСЛОВИ: у складу са чл. 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС“ бр. 
88/2017, 27/2018 и 10/2019) потребно је: 1) да лице 
има одговарајуће образовање на студијама другог 
степена - мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије или завр-
шене основне студије у трајању од најмање 4 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 осуђивано правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање 

малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна 
српски језик (језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад). Кандидати уз пријавни формулар прилажу: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
уверење или потврду о неосуђиваности за горе наве-
дена кривична дела коју издаје полицијска управа 
(оригинал); уверење о држављанству (не старије од 6 
месецил); извод из матичне књиге рођених (оригинал); 
очитану или фотокопију личне карте. 

ОСТАЛО: Кандидати обавезно попуњавају пријавни 
формулар који се налази на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и уз одштампан и ручно потписан формулар, 
потребну документацију достављају лично или на горе 
наведену адресу школе у року од осам дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима доставља изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. Пријаву доставити на 
адресу: Основна школа “Вук Караџић” Рипањ, Ерчан-
ска 3. Особа за контакт: Горана Милићевић, секретар 
школе, тел. 011/8650-003.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВЕСЕЛИН МАСЛЕША”

11000 Београд, Кумодрашка 72
тел. 011/2471-702

Наставник физичког васпитања
са 65% радног времена, на одређено 

време преко 60 дана, до повратка 
запосленог са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног односа, 
прописани члановима 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017 и 27/2018-др. закони и 10/2019): 1) одго-
варајуће образовање - на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или мастер струковне студије), студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисципинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да 
има завршене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Изузетно наставник и васпитач јесте и 
лице са стеченим одговарајућим високим образовањем 
на студијама првог степена ( основне академске, однос-
но струковне и специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од три године или вишим обра-
зовањем; 2) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,-
за кривично дело примање мита или давања мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) да има држављанство Репу-
блике Србије; 5) да зна српски језик (језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад). Докази о испуње-
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ности услова из става 1 тачке 1), 3), 4) и 5) овог члана 
подносе се уз пријаву на конкурс а из става 1 тачка 2) 
овог члана пре закључења уговора о раду. Лекарско 
уверење прилаже кандидат који буде изабран на кон-
курсу, а пре закључења уговора о раду. Уз пријаву са 
биографијом треба поднети: оверен препис или овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству 
(не старије од шест месеци), доказ о неосуђиваности 
кандидата за кривична дела утврђена у чл. 139 став 
1. тачка 3. Закона о основама система образовања и 
васпитања, тј. извод из казнене евиденције, који при-
бавља кандидат у Министарству унутрашњих послова 
надлежне полицијске управе, пријавни формулар који 
се преузима на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете науке и технолошког развоја. Сва 
документа се прилажу у оригиналу или као оверене 
фотокопије. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће узимати у обзир. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији “Послови”. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара школе 
и преко телефона: 011/2471-702. Пријаве на оглас и 
потребну документацију заједно са пријавним форму-
ларом слати на адресу школе: ОШ “Веселин Маслеша”, 
Београд, Кумодрашка 72 или донети лично у секрета-
ријат школе.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ

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

Доцент за ужу научну област 
Физичка хемија - спектрохемија, за 

предмете: Увод у лабораторијски 
рад (основне академске 

студије), Увод у форензику и 
Физичкохемијска анализа у 

форензици (специјалистичке 
струковне студије форензика)
на одређено време од пет година

Доцент за ужу научну област 
Физичка хемија - хемијска кинетика, 
за предмете Методе и методологија 
физичкохемијских истраживања и 

Катализа (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 струч-
не радове објављене у научним часописима или збор-
ницима, 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.

ОСТАЛО: остали услови утврђени су одредбама Зако-
на о високом образовању (,,Сл. гласник РС” бр. 88/17, 
27/18, 73/18 и 67/19), Правилником о начину и поступ-
ку стицања звања и заснивања радног односа настав-
ника Универзитета у Београду (,,Гласник Универзитета 
у Београду” бр. 200/17 и 210/19), Правилника о кри-
теријумима за избор у звања наставника и сарадника 
на Факултету за физичку хемију и Статута Факултета, 
у складу са којима ће бити извршен избор. Пријаве са 
биографијом и доказима о испуњености услова кон-
курса доставити Служби за правно-административне 
послове Факултета, на наведену адресу Факултета, 
соба 336а, у року од 15 дана од дана објављивања кон-
курса.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА
ДОМОМ УЧЕНИКА

ПК „БЕОГРАД”
11210 Београд, Панчевачки пут 39

тел. 011/2712-715

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: кандидат за директора школе мора да 
испуњава услове прописане чланом 122, чланом 139 
и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник” РС бр. 88/2017, 
27/2018-други закони, 10/2019: даље Закон) и Правил-
ником о ближим условима за избор директора уста-
нова образовања и васпитања („Сл. гласник РС” број 
108/2015). Кандидат за директора школе може да буде 
лице које има одговарајуће високо образовање из чла-
на 140 ст. 1 и 2 Закона за наставника школе из подручја 
рада Пољопривреда, производња и прерада хране, за 
педагога и психолога, дозволу за рад наставника, вас-
питача и стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања. Изабра-
ни директор који нема положен испит за директора, 
дужан је да га положи у року до две године од дана 
ступања на дужност. Образовање које мора да има 
директор је високо образовање стечено: на студија-
ма 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 пред-
мета; студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Лице из става 4 тачка 1) 
подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. Канди-
дат за директора школе треба да испуњава и услове 
из члана 139 Закона и Правиника о ближим условима 
за избор директора установа образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, 108/2015): да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са Законом, утврђено дискримина-
торно понашање као и да није против њега покренут 
кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није претхо-
дила истрага или доношењем решења о одређивању 
притвора пре подношења оптужног предлога за наве-
дена кривична дела; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик; да није правноснажно 
осуђиван за привредни пресуп у вршењу раније дуж-
ности. Комисија цени и доказ о резулату стручно-педа-
гошког надзора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника). Уколико се на конкурс пријави лице које је 
претходно обављало дужност директора, дужно је да 
достави резултате стручно-педагошког надзора уста-
нове и оцену спољашњег вредновања.

ОСТАЛО: Кандидат за директора школе уз пријаву 
подноси: преглед кретања у служби са биографским 
подацима и план рада за мандатни период; овере-
ну фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем 
високом образовању; оверену фотокопију лиценце 
(дозволе за рад) или уверења о положеном стручном 
испиту или испиту за лиценцу за наставника, васпи-
тача или стручног сарадника; уколико има - оверену 
копију доказа да има завршену обуку и положен испит 
за директора; лице које нема положен испит а буде 

изабрано за директора, дужно је да положи испит у 
законом прописаном року; потврду о 8 година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег високог образовања - ориги-
нал; доказ о резултату стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (извештај просветног саветника), уко-
лико постоји; резултате стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања (уколико се 
на конкурс пријавило лице које је претходно обављало 
дужност директора школе дужно је да достави); доказ 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење надлеж-
не здравствене установе не старије од 6 месеци); уве-
рење о држављанству Републике Србије - оригинал 
или оверена копија; извод из матичне књиге рођених 
- оригинал или оверена копија; доказ да није осуђива-
но правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са Законом, утврђено дискриминаторно 
понашање - не старије од 6 месеци, оригинал уверење/
потврда из казнене евиденције МУП-а; доказ да није 
против њега покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптуж-
нице којој није претходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре подношења 
оптужног предлога за наведена кривична дела из чла-
на 139 став 1 тачка 3 Закона - не старије од 6 месеци, 
оригинал или оверена копија уверења из суда; доказ 
да није правноснажно осуђиван за привредни пресуп у 
вршењу раније дужности, не старији од 6 месеци, ори-
гинал или оверена копија уверења надлежног прив-
редног суда; доказ да зна српски језик уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском језику. 
Пријава кандидата мора бити потписана и у њој морају 
бити наведени име и презиме кандидата, адреса, 
имејл-адреса уколико је кандидат има и број телефона. 
Пријава са свом потребном документацијом - доказима 
о испуњавању услова за избор - доставља се лично или 
поштом на адресу Пољопривредне школе са домом 
ученика ПК “Београд”, Панчевачки пут 39, 11210 Бео-
град, са назнаком „Пријава на конкурс за избор дирек-
тора школе”, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Додатне информације могу се добити код 
секретара школе. Телефон: 011/2712-715.

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450

тел. 011/3974-349

Асистент са докторатом за ужу 
научну област Биологија са хуманом 

генетиком
на одређено време од 3 године 

УСЛОВИ: лице које је стекло научни назив доктора нау-
ка из научне области за коју се бира и показује смисао 
за наставни рад; завршен биолошки факултет. Канди-
дати уз пријаву на конкурс треба да приложе: диплому 
о завршеним претходним степенима студија са просеч-
ном оценом и стеченом научном називу доктора наука 
(оверене фотокопије), биографију, извод из матичне 
књиге рођених (фотокопија) и уверење о држављан-
ству (фотокопија). Услови за избор у звање су прописа-
ни Законом о високом образовању и Статутом Фарма-
цеутског факултета Универзитета у Београду.

Асистент за ужу научну област 
Органска хемија

на одређено време од 3 године 

УСЛОВИ: лице које је студент докторских академских 
студија и које је сваки од претходних степена студија 
завршило са просечном оценом најмање 8,00 (осам), 
односно магистар наука коме је прихваћена тема док-
торске дисертације и показује смисао за наставни рад; 
завршен фармацеутски или хемијски факултет. Канди-
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дати уз пријаву на конкурс треба да приложе: диплому 
о завршеним претходним степенима студија (оверена 
фотокопија); биографију; уверење о похађању доктор-
ских академских студија; доказ да је прихваћена тема 
докторске дисертације (уколико је магистар наука); 
извод из матичне књиге рођених (фотокопија) и уве-
рење о држављанству (фотокопија). Услови за избор у 
звање су прописани Законом о високом образовању и 
Статутом Универзитета у Београду и Статутом Фарма-
цеутског факултета.

Асистент за ужу научну област 
Фармацеутска физиологија
на одређено време од 3 године 

УСЛОВИ: лице које је студент докторских академских 
студија које је сваки од претходних степена студија 
завршило са просечном оценом најмање 8,00 (осам), 
односно магистар наука коме је прихваћена тема 
докторске дисертације и показује смисао за наставни 
рад; завршен медицински или фармацеутски факул-
тет. Кандидати уз пријаву на конкурс треба да при-
ложе: диплому о завршеним претходним степенима 
студија (оверене фотокопија); биографију; уверење 
о похађању докторских академских студија; доказ да 
је прихваћена тема докторске дисертације (уколико 
је магистар наука); извод из матичне књиге рођених 
(фотокопија) и уверење о држављанству (фотокопија). 
Услови за избор у звање су прописани Законом о висо-
ком образовању и Статутом Универзитета у Београду и 
Статутом Фармацеутског факултета.

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

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВАСА ЧАРАПИЋ”

11223 Бели Поток, Авалска 48а
тел. 011/3906-988

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, у 
издвојеном одељењу Пиносава

УСЛОВИ: пријем у радни однос се врши под условима 
прописаним чл. 139 и 140 Закона о сновама система 
образовања и васпитања и условима прописаним Пра-
вилником о степену и врсти стручне спреме наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом, достављају: оверену копију дипломе о одгова-
рајућем образовању; уверење о држављанству Репу-
блике Србије; доказ о неосуђиваности правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће; за кривично дело примање 
или давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и да за кандидата није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање. Кон-
курс спроводи Конкурсна комисија коју именује дирек-
тор школе и утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос у року од 8 дана од дана истека 
рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у 
ужи избор, у року од 8 дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од 8 дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности за рад 
са ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе и доноси решење о избору кан-
дидата у року од 8 дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Пријавни формулар са документа-

цијом доставити на наведену адресу у року од 8 дана 
од дана објављивања огласа. Јављање кандидата на 
горе наведену адресу.

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

Администратор база података
на одређено време од две године

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије), најмање једна година 
радног искуства на одговарајућим пословима и знање 
енглеског језика. Пријаве кандидата са прилозима 
(биографија, фотокопија дипломе, потврда о радном 
искуству на пословима администратора база података, 
доказ о знању енглеског језика), доставити на адресу: 
Филозофски факултет у Београду, Чика Љубина 18-20, 
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Пробни рад траје 6 месеци. Додатне информације о 
конкурсу кандидат може добити на телефон: 011/3206-
127. Неблаговремене и непотпуне молбе се неће узи-
мати у разматрање.

БОР

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
19210 Бор, Моше Пијаде 6

тел. 030/424-588

Наставник математике
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће висо-
ко образовање стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10.09.2005. годи-
не или на основним студијама у трајању од најмање 
4 године према прописима који су уређивали високо 
образовање до 10.09.2005. године, да испуњава услове 
прописане Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи; 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
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 кривич-
ну санкцију, и за кога није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање, да има држављан-
ство Републике Србије, да зна српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
кандидати подносе оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије, оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених, уверење да кандидат није 
осуђиван у складу са одредбом чл. 139 ст. 1 тачка. 3 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(не старије од 6 месеци), доказ о знању српског језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад уколико 
образовање није стечено на српском језику, попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
краћу биографију. Кандидати који уђу у ужи избор 
биће упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања. Изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду доставља уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима. Пријаве на конкурс са потребним 
документима, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају се лично или поштом на наведену 
адресу. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији “Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

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 лице има одговарајуће образовање пре-
ма Правилнику о степену и врсти образовања настав-
ника 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; није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; има 
држављанство Републике Србије; зна српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
на конкурс доставити: пријавни формулар, који се пре-
узима са интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, диплому о поседовању 
одговарајућег образовања, према Правилнику о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник”, 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 држављанству 
Републике Србије (не старије од шест месеци), доказ 
о неосуђиваности (уверење из казнене евиденције 
МУП-а да лице нема осуда), као и доказ о познавању 
српског језика на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад (осим кандидата који су одговарајуће образо-
вање стекли на српском језику). Доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима прибавља се пре закључења угово-
ра о раду. Конкурсна комисија школе доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 (осам) дана. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву 
на конкурс кандидат треба да приложи сву потребну 
документацију и достави школи лично или на адресу: 
ОШ „12. септембар”, Пролетерска 49, 19250 Мајданпек. 
Додатне информације о конкурсу могу се добити путем 
телефона: 030/581-057 или 588-000. од секретара шко-
ле.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
19220 Доњи Милановац, Стевана Мокрањца 14

тел. 030/590-142

Професор разредне наставе
на одређено време ради замене 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат треба да поседује одговарајуће 
високо образовање у складу са чланом 139, 140, а у 
вези са чланом 155 став 1 и 2 тачка 1) Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС”, број 88/17, 27/18-др. закони и 10/19), стечено на 
студијима другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије), у складу са Законом о високом образовању, 
односно о бразовање стечено на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године по пропису 
који је уређивао 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 школи 
(“Просветни гласник РС”, број 11/02, 15/13, 2/16, 10/16 
и 3/17). Кандидат мора да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
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на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање 
по шест бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и шест бодова праксеу установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова. Настав-
ник и стручни сарадник који је у току студија положио 
испит из педагогије и психологије или стручни испит, 
односно испита за лиценцу, сматра се да има образо-
вање из члана 142 став 1 овог Закона. Кандидат треба 
да поседује уверење о држављанству (у оригиналу или 
овереној фотокопији); психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење се подноси пре закључења уговора о раду 
са изабраним кандидатом); доказ да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена казна затвора у најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиља у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примања 
и давања мита. Кандидат попуњава пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (формулар се 
може преузети и на сајту школе: www.osvukdmil.edu.
rs), а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом доставља школи. Уз захтев 
кандидат доставља: оверен препис (копију) дипломе о 
завршеном 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 психологије или 
доказ да је кандидат положио стручни испит - испит за 
лиценцу; извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија); уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фото-
копија). Кандидат мора да зна српски језик. Кандидат 
чија је пријава потпуна и благовремена и уз коју су 
приложени сви докази и који испуњава услове за огла-
шено радно место, упућује се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за запошљавање применом стан-
дардизованих поступака, о чему ће кандидати бити 
обавештени путем имејла или на бројеве телефона 
које су навели у својим пријавама. Разговор са канди-
датима ће се обавити у просторијама секретара школе: 
ОШ “Вук Караџић”, Стевана Мокрањца 14, 19220 Доњи 
Милановац, с тим што ће кандидати о датуму и вре-
мену бити обавештени на контакт адресе или путем 
мејла, које су навели у пријави. За доказе који су неоп-
ходни у поступку одлучивања, установа поступа у скла-
ду са ЗОУП-ом („Службени гласник РС”, бр. 18/2016) и 
уз сагласност запосленог (образац 1). Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве треба послати на адресу: 
Основна школа “Вук Караџић”, Стевана Мокрањца 14, 
19220 Доњи Милановац. Ближе информације о конкур-
су могу се добити код секретара школе и преко теле-
фона: 030/590-142.

СРЕДЊА ШКОЛА 
19320 Кладово, Младости 1

тел/факс: 019/801-274, тел. 019/803-443
e-mail: srednjaskolakladovo@gmail.com

Наставник музичке културе
са 15% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана, до повратка запослене са 
функције

Наставник математике
са 66,66% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана, до повратка запослене са 
боловања

Наставник информатике и 
рачунарства

са 30% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана, до повратка запослене са 
боловања

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове пред-

виђене чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Сл. гласник РС” , бр. 88/2017, 
27/2017, 10/2019) и то да: имају одговарајуће образо-
вање (чл. 140. ЗОСОВ-а и чл. 2 Правилника о степену 
и врсти образовања наставника из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама - “Сл. гласник РС”, бр. 8/15, 11/165, 13/16, 
2/17, 13/18, 7/19) и чл. 2 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у гимназији (“Сл. гласник- Просветни 
гласник”, бр. 15/13, 11/16, 2/17, 11/17, 13/18, 7/19); 
имају психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; нису осуђивани правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимањем малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање или давање мита, за кривично дело из гру-
пе других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђени дискриминирано 
понашање; да имају држављанство Републике Србије; 
знају језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати су дужни да поднесу следећа доку-
мента: одштампан и читко попуњен пријавни форму-
лар (налази се на сајту Министарства просвете); CV 
са кратком радном биографијом; диплому о стеченом 
образовању; доказ о неосуђиваности - кандидати 
прибављају сами из полицијске управе према месту 
рођења; држављанство Републике Србије; извод из 
матичне књиге рођених; доказ о познавању српског 
језика - уколико је одговарајуће образовање стекао 
на страном језику; доказ о здравственој способности 
за рад са децом и ученицима кандидати прибављају 
и достављају школи, након избора, а пре закључења 
уговора о раду. Пријаву са документацијом кандидати 
треба да доставе у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса на адресу: Средња школа Кладово, 
Младости 1, 19320 Кладово. Уколико кандидат подноси 
копије, исте морају бити оверене. Непотпуне и небла-
говремене пријаве комисија неће разматрати. Канди-
дати по извршеном избору, односно након доношења 
решења о избору кандидата од стране комисије, кан-
дидати незадовољни решењем конкурсне комисије, 
биће писмено обавештени у законском року. Ближа 
обавештења могу се добити на телефон: 019/801-274 
и 019/803-443.

ЧАЧАК

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ 
НАУКА У ЧАЧКУ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
32000 Чачак, Светог Саве 65

Сарадник у звање асистент за ужу 
научну област Теоријска математика 

и примене
на одређено време од три године

УСЛОВИ: дипломирани математичар, студент доктор-
ских студија у одговарајућој научној области, који је 
сваки од претходних степена студија завршио са про-
сечном оценом најмање осам (8), радно искуство у 
настави у области високог образовања и који показује 
смисао за наставни рад. Поред наведених услова кан-
дидати треба да испуњавају услове прописане Законом 
о високом образовању, Статутом Универзитета у Кра-
гујевцу и Статутом Факултета техничких наука у Чачку.

ОСТАЛО: Пријава на конкурс садржи име и презиме 
кандидата, датум и место рођења, адресу становања и 
број телефона, податке о образовању, податке о рад-
ном искуству и друго. Уз пријаву доставити: биографију 
са подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију 
дипломе о одговарајућој стручној спреми као и овере-
не фотокопије диплома о претходно завршеним ниво-
има студија, списак научних и стручних радова као и 
саме радове, доказ о траженом наставном (радном) 
искуству, доказ надлежног органа о неосуђиваности у 
смислу члана 72 став 4 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 73/2018, и 67/2019) и чл. 135 ст. 1 Статута Уни-

верзитета у Крагујевцу. Пријаву са доказима о испуња-
вању услова конкурса доставити на адресу: Факултет 
техничких наука у Чачку, Светог Саве 65, 32000 Чачак. 
Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови” и на интернет страници Уни-
верзитета у Крагујевцу. Непотпуне и неблаговремено 
достављене пријаве неће се разматрати. Фотокопије 
поднетих докумената уз пријаву на конкурс се не 
враћају.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ

НАУКА У  ЧАЧКУ 
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

32000 Чачак, Светог Саве 65

Поништава се конкурс Факултета техничких наука у 
Чачку, за избор једног сарадника у звање асистент за 
ужу научну област Математика, на одређено време од 
три године, са пуним радним временом, објављен у 
публикацији „Послови“ бр. 854. од 6. 11. 2019. године и 
на сајту Универзитета у Крагујевцу, из разлога што је у 
Конкурсу погрешно наведен назив уже научне области, 
а који је прописан Статутом Факултета техничких наука 
у Чачку.

ЈАГОДИНА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
35230 Ћуприја, кнеза Милоша бб

тел. 035/8471-772

Наставник саобраћајне групе 
предмета

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште усло-
ве прописане чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, да има одговарајуће висо-
ко образовање у складу са чл. 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања, као и посебне усло-
ве предвиђене у Правилнику о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада Сао-
браћај (“Службени гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 16/2015, 2/2017, 8/2017, 16/2018, 4/2019 и 7/2019): 
дипломирани инжењер саобраћаја, дипломирани сао-
браћајни инжењер, мастер инжењер саобраћаја, прет-
ходно завршене основне академске студије у области 
саобраћајног инжењерства. У радни однос може бити 
примљено лице под условима прописаним законом 
и ако има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, нити за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање мита или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање, да је држављанин Републике Србије, 
да зна српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар преузет 
са сајта Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, доставити: оверену фотокопију дипломе, уве-
рење о држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци), извод из матичне књиге рођених (на новом 
обрасцу), доказ о неосуђиваности. Лекарско уверење 
доставља изабрани кандидт после доношења одлуке, 
а пре закључења уговора о раду. Докази о испуње-
ности услова достављају се у оригиналу или овереној 
фотокопији. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати 
на горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс”. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити на телефон 
035/8471-772, код секретара школе.

Наука и образовање
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КИКИНДА

ОШ “МОРА КАРОЉ”
23324 Сајан, Велика 71

тел. 0230/66-004

Наставник мађарског језика и 
књижевности у V и VI разреду и 

наставник мађарског језика у VII и 
VIII разреду

са 94,44% радног времена, за рад 
на мађарском наставном језику, на 

одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће обра-
зовање из чл. 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и 
27/2018 - др. закони) и то на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије у складу са 
Законом о високом образовању почев од 10. септем-
бра 2005. године, или да има високо образовање, на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године за наставника, за педагога и 
психолога) и чл. 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и 
27/2018-др.закони), да је врста стручне спреме настав-
ника мађарског језика и мађарског језика и књижев-
ности у складу са чл. 3 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној 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) (професор, односно дипло-
мирани филолог за мађарски језик и књижевност, 
мастер филолог (студијски програм или главни пред-
мет/профил мађарски језик, мастер професор језика 
и књижевности (студијски програм или главни пред-
мет/профил мађарски језик)); психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др.закони и 10/2019), да 
има држављанство Републике Србије, да зна језик на 
којем се остварује образовно- васпитни рад (мађарски 
језик) и српски језик. Проверу психофизичких способ-
ности за рад са децом и ученицима врши надлежна 
служба за послове запошљавања. Докази: потврду о 
неосуђиваности кандидата из МУП-а прибавља сам 
кандидат, доставља се потврда која није старија од 6 
месеци. Поред пријаве за конкурс која се налази на 
сајту Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја и кратке биографије, кандидати треба да доставе 
оверене фотокопије докумената или оригинале којима 
доказују да испуњавају услове конкурса: уверење о 
држављанству и извод из матичне књиге рођених (не 
старије од 6 месеци), диплому о стеченом образовању, 
исправу којом кандидат доказује да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова од којих 
најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и 6 бодова праксе у устано-
ви, у складу са Европским системом преноса бодова 
(уверење или оверену фотокопију индекса о положе-
ним испитима из педагогије и психологије или доказ о 
положеном испиту за лиценсцу) као и доказ о знању 
мађарског језика и српског језика (оригинал или ове-
рена фотокопија дипломе или уверења о завршеном 
средњем, вишем или високом образовању на српском 
језику или оригинал или оверена фотокопија потврде 
или уверења о положеном испиту из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе, ори-
гинал или оверена фотокопија дипломе или уверења о 
завршеном средњем, вишем или високом образовању 
на мађарском језику или оригинал или оверена фото-
копија потврде или уверења о положеном испиту из 
мађарског језика по програму одговарајуће високош-
колске установе). Лекарско уверење којим се доказује 
здравствена спососбност доставља се пре закљу-
чења уговора о раду. Пријаве (пријавни формулар) са 
потребним доказима о испуњености услова за пријем, 
одн. заснивање радног односа слати на горенаведену 

адресу, са назнаком “За конкурс” или лично доставити 
управи школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
23300 Кикинда, Светосавска 55

тел. 0230/427-390

Наставник предметне наставе - 
наставник машинске групе предмета
УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује високо образо-
вање: на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Лице из тачке 1) подтачка (2) мора да има заврше-
не студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета; дипломирани машински инжењер, дипломирани 
инжењер машинства, мастер инжењер машинства, 
претходно завршене студије првог стпена-основне 
академске студије у области машинског инжењерства. 
Кандидати морају да знају језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. На сајту Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја постављен је фор-
мулар који се попуњава приликом пријављивања на 
конкурс за пријем у радни однос у установи. Формулар 
је доступан у делу Ново на сајту, на адреси: http://www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc Уз наведени формулар (пријаву) 
кандидат треба да поднесе следећа документа: ове-
рену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, 
доказ да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима - подно-
си се пре закључења уговора о раду; уверење да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци); доказ да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад је диплома 
која садржи податак о језику студија или друга испра-
ва коју је издала високошколска установа; извод из 
матичне књиге рођених. Оверене фотокопије не смеју 
бити старије од 6 месеци. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве се неће узети у разматрање. Пријаве са 
потребном документацијом слати са назнаком “За кон-
курс” на адресу школе.

Наставник предметне наставе - 
наставник енглеског језика

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат треба да поседује високо образо-
вање: на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педагош-
ких наука; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Кандидат 
мора да има завршене студије првог степена из науч-

не, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета: професор, односно дипломи-
рани филолог за енгелски језик и књижевност, мастер 
професор језика и књижевности (студијски програм 
или главни предмет, односно профил енглески језик и 
књижевност), или мастер професор  предметне наста-
ве (претходно завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет). 
Кандидати морају да знају језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. На сајту Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја постављен је фор-
мулар који се попуњава приликом пријављивања на 
конкурс за пријем у радни однос у установи. Формулар 
је доступан у делу Ново на сајту, на адреси: http://www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc. Уз наведени формулар (пријаву) 
кандидат треба да поднесе следећа документа: ове-
рену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, 
доказ да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима - подноси се пре 
закључења уговора о раду; уверење да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци); доказ да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад је дипллома 
која садржи податак о језику студија или друга испра-
ва коју је издала високошколска установа; извод из 
матичне књиге рођених. Оверене фотокопије не смеју 
бити старије од 6 месеци. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве се неће узети у разматрање. Пријаве са 
потребном документацијом слати са назнаком „За кон-
курс“ на адресу школе.

Радник на одржавању чистоће - 
чистачица

на одређено време ради замене 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: завршена основна школа. Пријаву са потреб-
ном документацијом доставити на адресу школе.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ”
23311 Наково, Главна 50

тел. 0230/454-330

Оглас објављен 20.11.2019. у публикацији “Послови“ 
поништава се за радно место: стручни сарадник - биб-
лиотекар, са 50% радног времена, на одређено вре-
ме ради замене одсутног запосленог преко 60 дана. У 
осталом делу оглас остаје непромењен.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб
тел. 028/498-298

Доцент за ужу научну област 
Анатомија

УСЛОВИ: Услови за први избор у звање доцента. Оба-
везни услови: у звање доцента може бити бирано лице 
које испуњава следеће минималне услове: 1. у звање 
доцента може бити изабрано лице које је претходне 
степене студија завршило са просечном оценом нај-
мање осам (8), односно, које има најмање три годи-
не педагошког искуства на универзитету, има научни 
назив доктора наука и има научне, односно, стручне 
радове објављене у научнимчасописима или зборни-
цима, са рецензијама; 2. позитивна оцена педагош-
ког рада у студентским анкетама током целокупног 
претходног изборног периода (уколико га је било): 

Наука и образовање



   |  Број 858 | 04.12.2019. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs36 

3. обавезно педагошко искуство на универзитету, у 
трајању од најмање три године; 4. објављен један рад 
из научне области за коју се бира у часопису катего-
рије М21, М22 или М23. Изборни услови: Кандидат за 
избор у звање мора да испуни најмање два изборна 
елемента предвиђена члановима 5, 6 и 7 који морају 
да буду наведени и образложени у реферату коми-
сије за писање извештаја о пријављеним кандидатима 
за избор у звање наставника. Уз пријаву на конкурс 
кандидати су дужни доставити доказ о испуњености 
услова из става 2. Конкурс је отворен 15 дана од дана 
објављивања. Пријаве доставити на адресу: Медицин-
ски факултет у Приштини, 38220 Косовска Митровица, 
Анри Динана бб или предајом Архиви Факултета, теле-
фон 028/498-298.

КРАГУЈЕВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

34307 Стојник
тел. 034/6707-231

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове про-
писане чл. 122, 139 и чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, да имају одго-
варајуће образовање из чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања за настав-
ника те врсте школе и подручја рада, педагога и психо-
лога; да имају дозволу за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника; да имају обуку и положен испит за 
директора школе (изабрани кандидат који нема поло-
жен испит за директора дужан је да у року од 2 године 
од дана ступања на дужност положи наведени испит); 
најмање 8 година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања; да имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да нису 
осуђивани 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, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за примање и 
давање мита, за кривична дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја, против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, што онемогућава рад у образовању; да 
имају држављанство Републике Србије; да знају српски 
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Доказ о испуњености услова да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима прибавља се пре закључења уговора о 
раду директора. Уколико се на конкурс пријави лице 
које је претходно обављало дужност директора устано-
ве, дужно је да достави резултате стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања. 

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању, оригинал 
или оверену фотокопију дозволе за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника (лиценца), оригинал 
или оверену фотокопију уверења о положеном испи-
ту за директора установе (пријава која не садржи 
уверење о положеном испиту за директора установе 
неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће 
бити у обавези да узаконском року положи испит за 
директора школе), оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије (не ста-
рије од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију 
уверења да није покренута истрага, нити да се води 
поступак пред надлежним судом (не старије од 6 месе-
ци), потврду о радном искуству најмање 8 година у 
области образовања и васпитања након стеченог одго-
варајућег образовања која мора да садржи податак о 
радном стажу и пословима које је лице обављало коју 
издаје установа у којој кандидат ради, а ако кандидат 
није у радном односу потврду издаје установа у којој је 
кандидат стекао радно искуство у области образовања 
и васпитања (оригинал не старији од 6 месеци), радну 
биографију са кратким прегледом кретања у служби, 

оригинал или оверену фотокопију уверења да канди-
дат није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за при-
мање и давање мита, за кривична дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја, против човечно-
сти и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање, што онемогућава рад у образовању 
(не старије од 6 месеци), доказ о знању српског језика 
уколико одговарајуће образовање није стечено на срп-
ском језику. Доказ о физичкој, психичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима прибавља 
се пре закључивања уговора. Пријаве са доказима о 
испуњености услова слати на наведену адресу, са наз-
наком “Конкурс за избор директора школе”, у року од 
15 дана од дана објављивања конкурса. Све додатне 
информације о конкурсу могу се добити позивом на 
број: 034/6707-231.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДА ШУБАКИЋ” - ГРУЖА

34230 Гружа
тел. 034/515-507

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, за 
рад у издвојеном одељењу у Пајсијевићу

УСЛОВИ: да лице има одговарајуће образовање; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да 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 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 дискриминаторско пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Под одговарајућим образовањем се сматра 
високо образовање стечено: 1) на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије), 2) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Докази о испуњавању услова: 
Кандидат је дужан да приложи уз пријаву - пријавни 
формулар са интернет сајта Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, потписану биографију, 
оригинал/оверену копију дипломе, оригинал/овере-
ну копију уверења о држављанству, оригинал/овере-
ну копију уверења о неосуђиваности (не старије од 3 
месеца), доказ о познавању језика на коме се изводи 
образовно-васпитни рад (доказ доставља кандидат 
само уколико одговарајуће образовање није стечено 
на том језику).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са кратком биогра-
фијом и доказима о испуњавању услова, доставити 
и оригинал/оверену копију извода из матичне књиге 
рођених. Предност имају кандидати са радним иску-
ством у установи на овим пословима. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор биће упућени на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима. 
Кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о 
раду доставља уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способност за рад са децом и ученицима. Прија-
ве на конкурс са потребним доказима о испуњавању 
услова подносе се лично или на адресу: Основна школа 
„Рада Шубакић”, 34230 Гружа, са назнаком: „Пријава на 
конкурс“, телефон: 034/515-507, радно време од 07.00 
до 15.00 часова, понедељак-петак. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за подно-
шење пријаве на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања огласа.

ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 8

тел. 034/332-461

Наставник стручних предмета 
грађевинске струке

на одређено време преко 60 дана, ради 
замене запосленог, односно док исти 

обавља послове директора школе

Наставник стручних предмета 
електроструке

за 75% радног времена, на одређено 
време преко 60 дана, замена помоћника 

директора за смену „А”, до краја 
школске 2019/20. године

Наставник хемије
за 75% радног времена, на одређено 

време преко 60 дана, замена помоћника 
директора за смену „Б”, до краја 

школске 2019/20. године

Наставник стручних предмета из 
области производа и прерада хране

за 50% радног времена, на одређено 
време преко 60 дана, до повратка 

запослене са породиљског одсуства

Наставник математике и 
информатике

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

одсуства

УСЛОВИ: потребно је да кандидат поседује образо-
вање прописано чл. 139, 140 и 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања (88/2017, 10/2019), 
као и одговарајућим Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у средњој стручној школи за одређено 
подручје рада, објављеном у „Службеном гласнику РС 
- Просветни гласник” и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника из општеобразовних предме-
та, стручних сарадника и васпитача у стручним шко-
лама објављеном у „Службеном гласнику - Просветни 
гласник”. Уз пријаву на конкурс (доступна на интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја), потребно је да кандидат поднесе следеће 
доказе: о одговарајућој врсти и степену стручне спре-
ме (оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем високом образовању), кандидат који има обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина доставља одговарајућу потврду/уверење 
(оверену фотокопију) високошколске установе о броју 
остварених бодова, односно положеним испитима из 
педагогије и психологије (оверена фотокопија инде-
кса), односно уверење о положеном стручном испи-
ту (оверена фотокопија); потврду да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; уверење о држављанству Републике 
Србије (оверена фотокопија, не старија од 6 месеци); 
доказ о познавању српског језика и језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (доказ кандидат 
доставља само уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику). Уз пријаву на конкурс при-
ложити и радну биографију. Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење) подноси се пре закључења 
уговора о раду).

ОСТАЛО: Рок за пријаву је 8 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Пријаве са документацијом са назнаком 

Наука и образовање
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„Конкурс за пријем у радни однос” слати на адресу 
школе или предати лично, радним даном од 9.00 до 
14.00 сати у секретаријату школе. За додатне инфор-
мације обратите се секретаријату школе, на телефон: 
034/332-461.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ

34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 034/500-125, 500-126

Наставник у звање редовни 
професор за ужу научну област 

Српска књижевност

Наставник у звање доцент за ужу 
научну област Дијахронија српског 

језика
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: услови за избор наставника у дрштвено-ху-
манистичком пољу: За избор у звање доцент: доктор 
наука из научне области за коју се кандидат бира са 
најмањом просечном оценом 8 (на свим нивоима сту-
дија), односно најмање три године педагошког иску-
ства на високошколској установи и има научне, однос-
но стручне радове објављене у научним часописима 
или зборницима, са рецензијама. За избор у звање 
редовни професор: доктор наука из научне области 
за коју се кандидат бира са најмањом просечном оце-
ном 8 (на свим нивоима студија), односно најмање 
три године педагошког искуства на високошколској 
установи и има већи број научних радова који утичу 
на развој научне мисли у ужој области објављених у 
међународним или водећим домаћим часописима, са 
рецензијама, већи број научних радова и саопштења 
изнетих на међународним или домаћим научним скупо-
вима, објављен уџбеник или монографију или оргинал-
но стручно остварење, остварене резултате у развоју 
научно-наставног подмлатка на факултету, учешће 
у завршним радовима на интегрисаним академским 
студијама, специјалистичким и мастер академским сту-
дијама. Обавезан услов за сва звања је непостојање 
сметње из чл. 72 ст. 4 Закона о високом образовању 
и остали општи, обавезни, изборни и посебни услови 
који су предвиђени чл. 74 и чл. 75 Закона о високом 
образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др. 
закон и 73/2018), Статутом Универзитета у Крагујевцу 
(пречишћен текст, бр. II-01/265/2 од 3. 4. 2018. године 
- www.kg.ac.rс), Одлуком о изменама и допунама Ста-
тута Универзитета у Крагујевцу I (бр. II–01-400/6 од 7. 
5. 2019), Одлуком о изменама и допунама Статута Уни-
верзитета у Крагујевцу II (бр. II–01-400/5 од 7. 5. 2019), 
Одлуком о изменама и допунама Статута Универзитета 
у Крагујевцу III (бр. II-01-564/3 од 28. 6. 2019), Стату-
том Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу 
(бр. 01-3691 од 25. 10. 2019), Законом о раду (“Сл. глас-
ник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 
13/2017-одлука УС и 113/2017), Правилником о начину 
и поступку заснивања радног односа и стицању звања 
наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. II-01-52 од 
9. 1. 2017. године), Одлуком о изменама и допунама 
Правилника о начину и поступку заснивања радног 
односа и стицању звања наставника Универзитета у 
Крагујевцу (бр. III-01-305/5 од 26. 4. 2018) - www.kg.ac.
rs и другим актима Факултета и Универзитета у Кра-
гујевцу.

Наставник у звање доцент за 
ужу уметничку област Клавир 

(Клавирска музика)
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: услови за избор наставника у пољу умет-
ности: за избор у звање доцент: доктор уметности са 
најмањом просечном оценом 8 (на свим нивоима сту-
дија), односно најмање три године педагошког иску-
ства на високошколској установи и уметничка оства-
рења у уметничкој области или високо образовање 
мастер академских студија и призната уметничка ост-
варења. Обавезан услов за сва звања је непостојање 
сметње из чл. 72 ст. 4 Закона о високом образовању 
и остали општи, обавезни, изборни и посебни услови 
који су предвиђени чл. 74 и чл. 75 Закона о високом 

образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др. 
закон и 73/2018), Статутом Универзитета у Крагујевцу 
(пречишћен текст, бр. II-01/265/2 од 3. 4. 2018. године 
- www.kg.ac.rs), Одлуком о изменама и допунама Ста-
тута Универзитета у Крагујевцу I (бр. II–01-400/6 од 7. 
5. 2019), Одлуком о изменама и допунама Статута Уни-
верзитета у Крагујевцу II (бр. II–01-400/5 од 7. 5. 2019), 
Одлуком о изменама и допунама Статута Униеврзитета 
у Крагујевцу III (бр. II-01-564/3 од 28. 6. 2019), Стату-
том Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу 
(бр. 01-3691 од 25. 10. 2019), Законом о раду (“Сл. глас-
ник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 
13/2017-одлука УС и 113/2017), Правилником о начину 
и поступку заснивања радног односа и стицању звања 
наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. II-01-52 од 
9. 1. 2017. године), Одлуком о изменама и допунама 
Правилника о начину и поступку заснивања радног 
односа и стицању звања наставника Универзитета у 
Крагујевцу (бр. III-01-305/5 од 26. 4. 2018) - www.kg.ac.
rs и другим актима Факултета и Универзитета у Кра-
гујевцу.

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити на 
наведене конкурсе: пријава на конкурс, биографија 
и стручна биографија, оверене копије диплома свих 
нивоа студија, извод из матичне књиге рођених (ове-
рена копија), фотокопија личне карте и очитана лична 
карта, потврда надлежног органа (полицијске управе) 
да кандидат није осуђиван за кривична дела предвиђе-
на чланом 72 став 4 Закона о високом образовању (ори-
гинал или оверена копија), потврда Комисије за обез-
беђење и унапређење квалитета о педагошком раду 
(за кандидате који су у радном односу на ФИЛУМ-у), 
потврда о педагошком искуству на високошколској 
установи, за кандидате који се први пут бирају у звање 
наставника и заснивају радни однос на факултету у 
саставу Универзитета у Крагујевцу предвиђено је јавно 
приступно предавање (а за кандидате који се бирају у 
области извођачких уметности за главни предмет пред-
виђена је и обавезна уметничка презентација). Сву 
конкурсну документацију са доказима о испуњености 
услова конкурса, сви кандидати су обавезни да доставе 
и у електронској форми (на компакт диску – ЦД-у) у 
3 примерка, у складу са Упутством за примену, начин 
достављања, попуњавања и утврђивања релевантних 
докумената које кандидат доставља у току поступка 
избора у звање и Одлуком о изменама и допунама 
Упутства за примену, начин достављања, попуњавања 
и утврђивања релевантних докумената које кандидат 
доставља у току поступка избора у звање (доступно 
на:http://www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). Приликом 
доказивања биографских података, кандидат је дужан 
да се придржава Закона о заштити података о лично-
сти, односно да све личне податке, технички, одгова-
рајуће прикрије. Фотокопије докумената морају бити 
оверене. Пријава кандидата уз коју није приложена 
комплетна документација у складу са Упутством за при-
метну, начин достављања, попуњавања и утврђивања 
релевантних докумената које кандидат доставља у току 
поступка избора и Одлуком о изменама и допунама 
Упутства за примену, начин достављања, попуњавања 
и утврђивања релевантних докумената које кандидат 
доставља у току поступка избора у звање, тражена 
конкурсом као доказ о испуњености услова, сматраће 
се некомплетном и неће се разматрати од стране коми-
сије. Сва документација и радови достављају се Служ-
би за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге 
крагујевачке гимназије или поштом на адресу: Фило-
лошко-уметнички факултет, Јована Цвијића бб, 34000 
Крагујевац. Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања конкурса.

КРАЉЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЧИБУКОВАЧКИ ПАРТИЗАНИ”

36000 Краљево, Карађорђева 178
тел. 036/359-660

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла шефа 
рачуноводства може бити примљен кандидат који 
поред општих услова предвиђених Законом о раду 
(“Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 

13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18- аутентично тума-
чење), треба да испуњава и посебне услове предвиђе-
не чланом 139 став 1 тачка 1)-5) Закона о оснвама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/17, 27/18-др.закон и 10/19) и услове из Правил-
ника о организацији и систематизацији послова у ОШ 
„Чибуковачки партизани“ са изменама и допунама тре-
ба да испуњава и следеће услове: високо образовање 
на основним студијима у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 
по пропису који уређује високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године; на студијама у трајању до 
три године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; 2) психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима; 3) неосуђиваност правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминитарно понашање; 4) држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидати су 
дужни да приложе следећу документацију: попуњен и 
одштампан пријавни формулар (налази се на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја), оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству 
(оригинал или оверену фотокопију, не старију од 6 
месеци), уверење о неосуђиваности надлежне поли-
цијске управе и суда за наведена кривична дела не 
старије од 30 дана, лекарско уверење (прилаже кан-
дидат који буде изабран по конкурсу, пре закључења 
уговора о раду), доказ о знању српског језика (уколи-
ко одговарајуће образовање није стечено на српском 
језику). Конкурс спроводи конкурсна комисија коју 
именује директор школе. Кандидати који су изабрани 
у ужи избор у року од 8 дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизовних поступака. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови” Националне службе за запошљавање. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријавни формулар са документацијом 
слати препорученом пошињком на адресу: ОШ „Чибу-
ковачки партизани”, Краљево, Карађорђева 178, са 
назнаком „За конкурс”. Ближе информације на теле-
фон: 036/359-660, секретар Весна Зечевић.

ОШ “ЈОВАН ЦВИЈИЋ”
36208 Сирча

тел. 036/5446-264

Наставник физичког и физичког и 
здравственог васпитања
са 60% радног ангажовања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; одговарајуће 
образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона, за настав-
ника физичког и физичког и здравственог васпитања 
у основној школи, Кандитат треба да испуњава услове 
из члана 139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гл. РС“, 88/2017 и 10/2019) и 
то: да има одговарајуће образовање из члана 140 ст. 
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гл. РС“ 88/2017) за наставника физичког и 
физичког и здравственог васпитања у основној школи 
и Правилника о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гл. - Про-
светни гласник“ 11/12 до 11/19): професор физичког 
васпитања, професор физичке културе, дипломирани 
педагог физичке културе, професор физичког вас-
питања - дипломирани тренер са назнаком спортске 
гране, професор физичког васпитања - дипломирани 
организатор спортске рекреације, професор физичког 
васпитања - дипломирани кинезитерапеут, дипломи-
рани професор физичког васпитања и спорта, мастер 
професор физичког васпитања и спорта, мастер про-
фесор физичког васпитања и кинезитерапије, профе-
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сор физичког васпитања и спорта, мастер физичког 
васпитања и спорта, професор спорта и физичког 
васпитања, професор спорта и физичке културе, мас-
тер професор предметне наставе (претходно заврше-
не студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет); звање стечено на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године 
по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005, звање стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије, 
студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука); да има дозволу за рад наставника и 
стручног сарадника у школи; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма - прибавља школа; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик. Уз пријаву 
кандидат подноси: формулар за пријем у радни однос 
објављен на сајту Министарства просвете; краћу био-
графију CV; оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању - не старију од 6 месеци; оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту (лицен-
ци) - не старију од 6 месеци; доказ о неосуђиваности 
и непостојању дискриминаторног понашања - уверење 
МУП-а, са датумом из 2019; доказ да се против канди-
дата не води кривични поступак - потврда суда са дату-
мом из 2019; извод из матичне књиге рођених; извод 
из матичне књиге држављана Републике Србије - не 
старије од 6 месеци; оверену фотокопију лиценце за 
наставника уколико је поседује; уверење факултета да 
је слушао наставу на српском језику. Лекарско уверење 
изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о 
раду. Пријаве доставити лично или поштом на адресу: 
Основна школа „Јован Цвијић”, 36208 Сирча (са назна-
ком „Пријава на конкурс за наставника физичког“). Рок 
за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара школе и 
преко телефона: 036/5446-264.

ОШ “ЖИВАН МАРИЧИЋ”
36221 Жича, Жички пут бб

тел. 036/5817-317

Наставник српског језика и 
књижевности

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат поред 
општих услова предвиђених Законом о раду („Сл. глас-
ник РС” бр. 113/2017), треба да испуњава и посебне 
услове предвиђене члановима: 139 ст. 1. тачка 1, 2, 3, 
4 и 5, чл. 140 ст. 1 тачка 1 подтачка (1) и (2) и тач-
ка 2 истог члана, чл. 142 ст. 1 и ст 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 27/2018, 10/2019). Степен и врста образовања 
морају бити у складу са чл. 3 Правилника 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, 3/17,13/18 и 11/2019). 
Кандидат мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи у складу са 
Европским системом преноса бодова. 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. Кандидат који нема образовање из члана 

142. ст. 1. овог закона, обавезан је да га стекне у року 
од једне, а највише две године од дана пријема у рад-
ни однос, као услов полагања испита за лиценцу. Кан-
дидат треба да има држављанство Републике Србије 
(уверење о држављанству у оригиналу или овереној 
копији); психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење се 
подноси пре закључења уговора о раду са изабраним 
кандидатом); доказ да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски 
језик. Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, а који се налази у делу „Ново 
на сајту”, а потребну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом доставља школи. Уз 
пријаву кандидат доставља: оверен препис (копију) 
дипломе о завршеном образовању; оригинал или ове-
рену фотокопију доказа да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање 
по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова, односно доказ 
о положеним испитима из педагогије и психологије или 
доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу (за кандидате који поседују наведени доказ); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена копија); уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци - оригинал или оверена копија); доказ да 
кандидат није осуђиван за напред наведена кривична 
дела, извод из казнене евиденције прибавља кандидат 
у Министарству унутрашњих послова надлежне поли-
цијске управе; доказ да кандидат зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад - српски језик, у 
обавези су да доставе само они кандидати који обра-
зовање нису стекли на српском језику, а доказује се 
потврдом одговарајуће високошколске установе да је 
кандидат положио испит из српског језика. 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 
са изабраним кандидатом. Пре доношења одлуке о 
избору, кандидати који уђу у ужи избор биће упућени 
на психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши Национална служба за запо-
шљавање. Пријаве се достављају у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”, 
лично или поштом на адресу: ОШ „Живан Маричић”, 
Жички пут бб, 36221 Жича. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у разматрање. За додатне 
информације обратити се секретаријату школе на теле-
фон: 036/5817-317.

КРУШЕВАЦ

ОШ “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
37000 Крушевац, Мудраковац

Блаже Думовића 66
тел. 037/3421-521

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: На основу члана 122 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС“, бр. 88/2017, 27/18 (I) др. закон, 27/18 (II) др. 
закон и 10/19) за директора може бити изабрано лице 
које испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 
140 став 1 тачке 1 и 2, овог закона и то: 1. да поседује 
одговарајуће високо образовање из члана 140 став 1 
и 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 (I) 
др. закон, 27/18 (II) др. закон и 10/19) за наставника 

основне школе, за педагога и психолога, стечено: 1)) 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске 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 (лице мора да има завршене студије 
првог степена из научне области, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета); 2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да 
има дозволу за рад (положен стручни испит - лицен-
цу) за наставника, педагога или психолога, 3. да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 4. да није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 
месеца, као и за кривична дела насиља у породици, 
одузуимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање и 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 скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторско понашање; 
5. да има држављанство Републике Србије; 6. да зна 
српски језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад, 7. да има најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; 8. да је савладало обуку и 
да има положен испит за директора установе. Канди-
дат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем високом образовању, оверен препис 
или оверену фотокопију документа о положеном испи-
ту за лиценцу - дозволу за рад наставника или струч-
ног сарадника односно стручном испиту; оверен пре-
пис или оверену фотокопију документа о положеном 
испиту за лиценцу - за директора установе; уверење о 
здравственом стању (лекарско уверење) са утврђеним 
психичким, физичким и здравственим способностима 
за рад са децом и ученицима (оригинал, не старије 
од шест месеци); уверење Министарства унутрашњих 
послова (надлежне полицијске управе) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 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 родоскврнуће, за 
кривично дело примање и давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторско 
понашање (оригинал, издато по објављивању конкур-
са); уверење привредног суда да није правноснажно 
осуђен за привредни преступ у вршењу раније дуж-
ности (оригинал, издато по објављивању конкурса), 
уверење основног суда да против њега није покренут 
кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, утврђивањем оптужнице којој није претхо-
дила истрага или доношењем решења о одређивању 
притвора пре подношења оптужног предлога - за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита и друга кривична дела против службене 
дужности, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом без обзира на изречену кривичну 
санкцију (оригинал, издато по објављивању конкурса); 
уверење о држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених - нови образац (оригинал 
или оверену фотокопију); доказ о знању српског језика 
на ком се остварује образовно-васпитни рад (важи за 
кандидате који су одговарајуће образовање стекли на 
другом језику); потврду о радном искуству у установи 

Наука и образовање
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на пословима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања; (оригинал), оригинал или 
оверену фотокопију доказа о резултату стручно-педа-
гошког надзора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника), ако кандидат није имао стручно-педагош-
ки надзор (извештај или потврда просветног саветни-
ка да кандидат није имао стручно-педагошки надзор); 
уколико се на конкурс пријави лице које је претходно 
обављало дужност директора установе, дужно је да 
достави резултате стручно-педагошког надзора уста-
нове и оцену спољашњег вредновања, (оверену фото-
копију извештаја о спољашњем вредновању школе); 
радну биографију са кратким прегледом кретања у 
служби, оквирни план рада за време трајања мандата 
(није обавезно). Документација без доказа о положе-
ном испиту за директора сматраће се потпуном, а иза-
брани кандидат биће дужан, да у законском року, поло-
жи наведени испит у складу са чланом 122 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Изузетно, 
ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одго-
варајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања, дужност 
директора основне школе може да обавља лице које 
има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 овог 
закона за наставника те врсте школе, односно лице 
са стеченим одговарајућим високим образовањем на 
студијама првог степена (основне академске, однос-
но струковне и специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од три године или вишим образо-
вањем, дозволу за рад наставника, васпитача и струч-
ног сарадника, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање десет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране, као ни фотокопије 
докумената које нису оверене од стране надлежног 
органа, односно нису предате у оригиналу. Пријављени 
кандидати писмено ће бити обавештени о именовању 
директора, у складу са законом. Пријаве на конкурс и 
достављена документација се не враћају кандидатима. 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Пријаве са доказима о испуњавању свих 
услова тражених конкурсом слати у затвореној коверти 
препорученом поштом, са назнаком: “Пријава на кон-
курс за директора”, на адресу школе: ОШ “Јован Јова-
новић Змај”, Крушевац, Блаже Думовића 66, Мудрако-
вац, 37000 Крушевац или донети лично, радним даном, 
од 08.00 до 13.00 часова.

ЛЕСКОВАЦ

ОШ “СИНИША ЈАНИЋ”
16210 Власотинце, М. Михајловића 1

тел. 016/875-147

Наставник информатике и 
рачунарства

са 10% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду (“Сл. 
гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 
- одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење), 
кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139, 
140 и 142 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 и 10/2019) и 
то: да има одговарајуће образовање у складу са чл. 140 
и 142 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17 и 27/18) и у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи и Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника који 
изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 11/17); да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 

дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за кога није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик на ком се 
остварује образовно-васпитни рад. У скаду са чланом 
142 став1 и 2 Закона, обавезно образовање лица из 
члана 140 овог Закона је образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова,од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи, у скаду са 
Европским системом преноса бодова. 

ОСТАЛО: Потребно је да кандидати попуне пријавни 
формулар који се налази на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и техношког раз-
воја, а потребну докуметацију заједно са одштанпаним 
формуларом достављају школи. Уз пријавни формулар 
кандидати достављају школи следећу докуметацију: 
потписану молбу са биографијом; оверену фотокопију 
дипломе; уверење о држављанству не старије од 6 
месеци (оригинал или оверену копију); извод из мати-
чне књиге рођених, са холограмом, оригинал или ове-
рену копију; уверење о неосуђиваности не старије од 6 
месеци; доказ о знању српског језика и језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад у школи се дос-
тавља само уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на српском језику или језику на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Доказ о здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за подно-
шење пријаве са важећим, односно уредно овереним 
фотокопијама потребних докумената је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији “Послови”. Неблаговреме-
не, непотпуне и неуредне пријаве неће се разматра-
ти. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос из члана 139 Закона, у року од 8 
дана од истека рока за пријем пријава. Кандидати 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 послове 
запошљавања применом стандизованих поступака. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата 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 са листе из 
претходног става и доноси решење о избору канди-
дата у року од 8 дана од дана објављеног разговора 
са кандидатима. Пријаве са потребном докуметацијом 
слати наадресу школе. Сва потребна обавештења могу 
се добити код секретара школе, на број телефона: 
016/875-147.

ЛОЗНИЦА

ГИМНАЗИЈА “ВУК КАРАЏИЋ” 
15300 Лозница, Гимназијска 5 

Наставник немачког језика
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за 
немачки језик и књижевност, професор немачког јези-
ка и књижевности и италијанског језика, мастер фило-
лог (студијски програм или главни предмет, односно 
профил Немачки језик и књижевност), мастер профе-
сор језика и књижевности (студијски програм или глав-
ни предмет, односно профил Немачки језик и књижев-
ност), мастер професор предметне наставе (предходно 
завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет).

Наставник италијанског језика
са 22% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог 
за италијански језик и књижевност, мастер професор 
језика и књижевности (студијски програм или главни 

предмет, односно профил Италијански језик и књижев-
ност), мастер филолог (студијски програм или главни 
предмет, односно профил Италијански језик и књижев-
ност), мастер професор предметне наставе (претход-
но завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет). 

ОСТАЛО: кандидати треба да испуњавају услове из. чл. 
139, 140,142 и 143 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017); 
да испуњавају услове у погледу стручне спреме сход-
но Правилнику о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у гимна-
зији (“Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр. 
15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017,13/2018). Уз пријав-
ни формулар, који се преузима са интернет странице 
Министарсва просвете, науке и технолошког развоја, 
кандидати достављају потребну документацију у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа. Конкурс спро-
води Конкурсна комисија именована од стране дирек-
тора школе, а избор се врши у складу са Законом о 
основама система образовања и васпитања. У поступку 
одлучивања у избору кандидата, кандидати изабра-
ни у ужи избор биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. Канди-
дати су дужни да уз пријаву доставе одређену доку-
ментацију: попуњен и одштампан пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја; оверену фотокопију 
дипломе; доказ да имају образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипли-
мирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са европским системом преноса бодова (ориги-
нал или оверена фотокопија потврде - уверење одго-
варајуће високошколске установе о броју остварених 
бодова, односно положеним испитима из психологије 
и педагогије или оверена копија уверења о положе-
ном стручном испиту, односно испиту за лиценцу) - ово 
образовање је наставник обавезан да стекне у року од 
једне, а највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лиценцу; ове-
рену фотокопију уверења о држављанству или ори-
гинал (не старије од 6 месеци); оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених или оригинал (не 
старији од 6 месеци); доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способности за рад са ученици-
ма, који кандидат доставља пре закључења уговора о 
раду; доказ о познавању српског језика на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад подноси кандидат који 
није стекао диплому на српском језику, а доказ о томе 
треба да буде издат од стране високошколске установе 
надлежне за издавање таквих докумената (оригинал 
или оверена фотокопија); доказ из казнене евиден-
ције МУП-а (оригинал или оверена фотокопија) да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом утврђено дискримина-
торно понашање. Пријаве се подносе на адресу школе 
у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узимати у раз-
матрање.

СРЕДЊА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ“

15320 Љубовија, Дринска бб
015/561-773

e-mail: vkaradzic@ptt.rs

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чла-
нова 122, 139 и 140 Закона о основама система обра-

Наука и образовање
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зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и 
27/2018 и др. закони, 10/2019), и то: одговарајуће 
високо образовање из члана 140 ст. 1 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања стечено на: 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије) или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; изузетно васпитач је и лице са стеченим одго-
варајућим високим образовањем на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне и спе-
цијалистичке струковне студије), студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем; да има дозво-
лу за рад - лиценцу; обука и положен испит за дирек-
тора (кандидат који нема положен испит за директора 
је дужан да положи испит у року од 2 године од дана 
ступања на дужност, а сходно условима прописаним 
Законом о основама система образовања и васпи-
тања); најмање 8 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег 
високог образовања у складу са чланом 140 ст. 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 и др. зако-
ни 10/2019); да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење не старије од 6 месеци, подноси се пре 
закључења уговора о раду); држављанство РС; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у члану 139 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; да зна српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад школе.

ОСТАЛО: Уз молбу достави: оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми; оверену фотоко-
пију дозволе за рад - лиценце; доказ о радном искуству 
у области образовања и васпитања (потврду од 8 годи-
на рада у установи на пословима образовања и вас-
питања након стеченог одговарајућег високог обра-
зовања); уверење о држављанству РС (оригинал или 
оверена фотокопија не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фото-
копију); уверење да кандидат није осуђиван (оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); уве-
рење да се не води кривични поступак (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); кратка 
биографија; уколико се на конкурс пријавило лице које 
је претходно обављало дужност директора установе, 
дужно је да достави резултату стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања. 
Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса 
слати у затвореним ковертима са назнаком „За конкурс 
директора установе, не отварати“, на адресу школе. 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Све додатне информације о конкурсу 
се могу добити у секретаријату школе на телефон: 
015/561-773. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање.

НИШ

ОШ „ЊЕГОШ”
18000 Ниш, Пантелејска 60

Андрагошки асистент
на одређено време за школску 2019/20. 

годину

УСЛОВИ: послове андрагошког асистента може да 
обавља наставник, стручни сарадник и лице које 
испуњава услове за пријем у радни однос утврђене 
Законом о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, и 27/2018- др.закони и 
10/2019) и има најмање средње образовање, као и 
услове предвиђене Правилником о условима у погле-
ду простора, опреме, наставних средстава и степена 
и врсте образовања наставника и андрагошких асис-
тената за остваривање наставног плана и програма 
основног образовања одраслих („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 13/2013 и 18/2013) као и да има 
савладан програм обуке за оспособљавање директора, 
наставника, стручног сарадника и андрагошког асис-
тента за рад са одраслима: Интегрални програм обуке 
за остваривање функционалног основног образовања 
одраслих; 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 кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије и 
да зна српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад; да има искуство у раду са мигран-
тима, ромском популацијом и познавање енглеског 
језика - минимум Б2 по ЦЕФР-у.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са кратком биогра-
фијом приложити: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; доказ да је кан-
дидат савладао Интегрални програм обуке за оствари-
вање функционалног основног образовања одраслих; 
уверење о држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверена фотокопија); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија); доказ о 
неосуђиваности; 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) (докумен-
ти који се подносе не смеју да буде старији од шест 
месеци); 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 чл. 
154 и 155 кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, 
достављају установи. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве, као и фотокопије докумената које нису ове-
рене од стране надлежног органа, неће се разматра-
ти. Пријаве на конкурс доставити лично или поштом 
на адресу школе: ОШ „Његош”, Пантелејска 60, Ниш, у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе и на телефон: 018/212-771.

ОШ „АЦА СИНАДИНОВИЋ”
18212 Тешица, Лоћика

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2020. 

године

УСЛОВИ: најмање четврти степен стручне спреме и 
положена обука за педагошке асистенте; да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајњу од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање или злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, да има држављанство Репу-
блике Србије, да зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Рок за пријаву на конкурс је (8) 
осам дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву 
на конкурс кандидат треба да приложи: попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
(формулар је доступан у делу „Ново на сајту” на адре-
си: http://www.mpn.gov.rs/wpcontent/uploads/2015/08/
FORMULAR ZA KONKURISAWE.doc); оверен препис / 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; сер-
тификат Министарства просвете о пложеној обуци за 
педагошке асистенте; уверење о држављанству РС; 
извод из матичне књиге рођених, доказ о познавању 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад, 
уверење о неосуђиваности. Уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и 

ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. 
Уверења не могу бити старија од 6 месеци. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Ближе 
информације могу се добити код секретара школе или 
преко телефона: 018/610-400.

Наставник енглеског језика
на одређено време, са 40% радног 

времена

УСЛОВИ: Наставу и друге облике образовно-васпитног 
рада у предметној настави може да изводи лице које је 
стекло одговарајућу стручну спрему за извођење наста-
ве енглеског језика и звање у складу са Законом о осно-
вама система образовања и васпитања и Правилником 
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника. Кандидат треба да испуњава опште услове про-
писане законом за заснивање радног односа и посебне 
услове предвиђене чланом 139 и чл. 140 и 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, бр. 88/17, 27/18-др. закони и 10/2019), као и из 
члана 142 став 1 истог закона: обавезно образовање 
лица из члана 140 овог закона је образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање 
по шест бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у 
складу са Европским системом преноса бодова (доказ 
- уверење надлежне установе); образовање из става 1 
овог члана, наставник, васпитач и стручни сарадник је 
обавезан да стекне у року од једне, а највише две годи-
не од дана пријема у радни однос, као услов за пола-
гање испита за лиценцу; диплома о стручној спреми 
стеченој - 1) на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (1) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односне групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошког наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; лице из става 1. тачка 1) подтачка 
(2) овог члана мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета. Изузетно, 
наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одго-
варајућим високим образовањем на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне и спе-
цијалистичке струковне студије), студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем. Уз пријаву на 
конкурс кандидат треба да приложи: попуњен пријав-
ни формулар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја. Фор-
мулар је доступан у делу „Ново на сајту”, на адреси: 
http://www.mpn.gov.rs/wpcontent/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc, оверен препис /
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, доказ 
о образовању из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина (доставља у року од једне а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као услов 
за полагање испита за лиценцу) и то: потврда висо-
кошколске установе о броју бодова; доказ о положеном 
испиту за лиценцу или доказ о положеним испитима 
из педагогије и психологије, уверење о држављанству, 
оверен препис/фотокопију, изод из матичне књиге 
рођених, оверен препис/фотокопију, доказ о позна-
вању језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад, уверење о неосуђиваности за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на иречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, лекарско уверење (уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима) - доставља се пре закључења уговора о 
раду. Уверења не могу бити старија од 6 месеци.

Наука и образовање
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ОСТАЛО: Рок за пријаву на конкурс је 8 (осам) дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуна и неблаго-
времена документација неће се разматрати. Пријаве 
на конкурс слати на адресу: ОШ ,,Аца Синадиновић“, 
18212 Лоћика. Контакт телефони: 018/610-400.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЋЕЛЕ-КУЛА”
18000 Ниш, Радних бригада 28

Наставник предметне наставе - 
наставник физичког васпитања

са 85% радног времена

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова пред-
виђених Законом о раду („Службени гласник РС”, број 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 
113/17 и 95/18 - аутентично тумачење, у даљем тексту: 
Закон о раду), треба да испуњава и посебне услове 
предвиђене чл. 139 став 1. тачке 1)-5), 140 ст. 1. и 2, 
142. ст. 1 и 4 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18 и 
др. закони и 10/19, у даљем тексту: Закон) и услове из 
Правилника 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, 13/18 и 11/19 - у даљем тексту: 
Правилник) и то: 1) да је стекао одговарајуће високо 
образовање: на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (1) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима којима су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Учесник конкурса из тачке 1) подтачка (2) мора да 
има завршене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Обавезно образовање кандидата је 
образовање из психолошких, педагошких и методич-
них дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова од којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова (које 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). Кан-
дидат који је у току студија положио испите из педаго-
гије и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу сматра се да има има обра-
зовање из претходног става; 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученици-
ма; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
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 међународ-
ним 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 на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Услови из тачака 
1)-5) доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Докази о испуњености усло-
ва из тачака 1), 3)-5) саставни су део пријаве на кон-
курс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења 
уговора о раду; професор физичког васпитања, профе-
сор физичке културе, дипломирани педагог физичке 
културе, професор физичког васпитања - дипломирани 
тренер са назнаком спортске гране, професор физич-
ког васпитања - дипломирани организатор спортске 
рекреације, професор физичког васпитања - дипломи-
рани кинезитерапеут, дипломирани професор физич-
ког васпитања и спорта, мастер професор физичког 
васпитања и спорта, мастер професор физичког васпи-
тања и кинезитерапије, професор физичког васпитања 

и спорта, мастер физичког васпитања и спорта, профе-
сор спорта и физичког васпитања, професор спорта и 
физичке културе, мастер професор предметне наставе 
(претходно завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет). По 
расписаном конкурсу учесник конкурса треба да подне-
се: 1) попуњен пријавни формулар са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, 2) оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених (само учесник кон-
курса који је променио презиме односно име после 
издавања уверења, односно дипломе), 3) оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије (оригинал не старији од 6 месеци, овера 
фотокопије не старија од 6 месеци), 4) оригинал доказа 
надлежне полицијске управе да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (оригинал не старији од 30 дана), 5) оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању, а за лица којима још није издата диплома овере-
ну фотокопију уверења о стеченом одговарајућем 
образовању, 6) оверену фотокопију дипломе о заврше-
ним студијама првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета (само учесник конкурса који има завршене 
студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука), 7) оверену 
фотокопију доказа надлежне високошколске установе 
о образовању из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова од којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова (само учесник конкурса који је 
образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стекао на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања), 8) оверену 
фотокопију доказа надлежне високошколске установе 
о положеним испитима из педагогије и психологије 
односно оверену фотокопију доказа о положеном 
стручном испиту односно испиту за лиценцу (само учес-
ник конкурса који је у току студија положио испит из 
педагогије и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу), 9) оверену фотокопију 
доказа одговарајуће високошколске установе о поло-
женом испиту из српског језика (само учесник конкурса 
који одговарајуће образовање није стекао на српском 
језику). Уколико учесник конкурса не достави доказе из 
тачке 7) и 8) пријава се сматра потпуном, али кандидат 
који буде засновао радни однос по конкурсу, обавезан 
је да наведено образовање стекне у року од једне, а 
највише две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу. Услови за засни-
вање радног односа морају бити испуњени и после 
заснивања радног односа. Рок за пријављивање на 
конкурс је осам дана од дана објављивања конкурса у 
периодичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање. У поступку одлучивања о избору канди-
дата конкурсна комисија утврђује испуњеност услова 
за пријем у радни однос из члана 139 Закона, врши ужи 
избор кандидата које упућује на психолошку процену 
способности за рад са ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. У року од осам дана од дана 
добијања резултата психолошке процене способности 
за рад са ученицима, сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос, обавља 
разговор са кандидатима са листе и доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду доставља уверење о пси-
хичној, физичкој и здравственој способности за рад са 

ученицима. Пријаву послати на адресу: Основна школа 
„Ћеле-кула”, Радних бригада 28, Ниш. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара Основне 
школе „Ћеле-кула” Ниш. Неблаговремене, непотпуне и 
неисправне пријаве се неће узети у разматрање.

ГИМНАЗИЈА “9. МАЈ”
18000 Ниш, Јеронимова 18

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: дужност директора школе може да обавља 
лице које испуњава услове прописане чланом 122 став 
5, чланом 139 став 1 тачка 1) 5) и чланом 140 став 1 
и 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл.гл. РС“, број 88/17 и 27/18 - др. закон) и 
Правилником о ближим условима за избор директора 
установа образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, број 
108/15). За директора може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: има одговарајуће образо-
вање из члана 139 и 140 став 1 и 2. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019); на студија-
ма 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 пред-
мета, студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које мом-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука. Лице мора да 
има завршене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
дозволу за рад/лиценцу или положен стручни испит за 
наставника, педагога или психолога гимназије; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 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 других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство Републике Србије; зна српски језик; има 
обуку и положен испит за директора установе; најмање 
8 година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања. Уз пријаву кандидат подноси: 1. доказ о завр-
шеном одговарајућем образовању; 2. доказ да поседу-
је дозволу за рад/лиценцу; 3. доказ да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 4. доказ о неосуђиваности и непостојању 
дискриминаторног понашања - уверење МУП-а, не ста-
рије од 6 месеци; 5. доказ о држављанству (уверење 
о држављанству), не старије од 6 месеци; 6. доказ да 
зна српски језик, за кандидата који није стекао одго-
варајуће образовање на српском језику обавезан је да 
достави доказ да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе; 7. 
доказ о положеном испиту за директора - изабрани 
кандидат који нема положен испит дужан је да га поло-
жи у року од две године од дана ступања на дужност; 
8. доказ о раду у области образовања; 9. извод из мати-
чне књиге рођених; 10. доказ о резултату стручно-пе-
дагошког надзора у раду кандидата, односно извештај 
просветног саветника уколико кандидат поседује; 11. 
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора уста-
нове и оцену спољашњег вредновања (само канди-
дати који су претходно обављали дужност директора 
установе); 12. доказ да се против кандидата не води 
кривични поступак - уверење из суда, не старије од 6 
месеци; 13. доказ привредног суда да против канди-
дата није није подигнута оптужница за кривична дела 
против привреде и правног саобраћаја, не старије од 6 
месеци; 14. биографију са кратким прегледом кретања 
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у служби; 15. предлог програма рада директора шко-
ле за мандатни период. Документација се подноси у 
оригиналу или оверене копије. Пријаве на конкурс се 
достављају лично у секретаријату школе или поштом 
на адресу: Гимназија “9. мај”, Јеронимова 18, Ниш, са 
назнаком “Конкурс за избор директора” (са назнаком 
„Не отварати“). Рок за подношење пријава је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Додатне информа-
ције могу се добити на тел. 018/4151 211. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

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

Стручни сарадник - педагог
са 80% радног времена

УСЛОВИ: Послове стручног сарадника којима се допри-
носи остваривању образовно-васпитног рада може да 
обавља лице које је стекло одговарајућу стручну спре-
му за педагога и звање у складу са Законом о основа-
ма система образовања и васпитања и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника из општеобра-
зовних предмета, стручних сарадника и васпитача у 
стручним школама („Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016-испр., 13/2016, 
2/2017, 13/2018 и 7/2019) (дипломирани педагог, про-
фесор педагогије, дипломирани школски психолог-пе-
дагог, дипломирани педагог-мастер, мастер педагог). 
Кандидат треба да испуњава опште услове пропи-
сане законом за заснивање радног односа и посебне 
услове предвиђене чланом 139 и чланом 140 и 142 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018-др.зако-
ни и 10/2019), као и из члана 142 став 1 истог закона: 
обавезно образовање лица из члана 140 овог закона 
је образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи у складу са Европским систе-
мом преноса бодова (доказ - уверење надлежне уста-
нове). Образовање из става 1 овог члана, 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 лицен-
цу. Диплома о стручној спреми стеченој на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односне групе 
предмета; студије другог степена из области педагош-
ког наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука; 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1 
тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има заврше-
не студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да прило-
жи: попуњен пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; потписану биографију; оверен препис/фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми; доказ о 
образовању из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина (доставља у року од једне а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као услов 
за полагање испита за лиценцу), и то: потврда висо-
кошколске установе о броју бодова, доказ о положеном 
испиту за лиценцу или доказ о положеним испитима 
из педагогије и психологије; уверење о држављанству 
(оверен препис/фотокопију); извод из матичне књиге 
рођених (оверен препис/фотокопију); доказ о позна-
вању језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад; уверење о неосуђиваности 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 или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело 

из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
лекарско уверење (уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученици-
ма, доставља се пре закључења уговора о раду). Уве-
рења не могу да буду старија од 6 месеци. Кандидати 
који буду изабрани у ужи избор биће упућени на пси-
холошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима. Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве се могу доставити 
лично или на адресу: Техничка школа „Прота Стеван 
Димитријевић”, 18220 Алексинац, Др Тихомира Ђорђе-
вића бб. Телефон: 018/800-068.

НОВИ ПАЗАР

ОШ „МУР“ НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Мур бб

тел. 020/383-130, 020/5100012

Наставник музичког васпитања
настава се одвија на босанском језику, 
са 15% норме, на одређено време до 

повратка раднице са породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради неге 

детета, а најкасније до 13.07.2020. 
године

Наставник енглеског језика
настава се одвија на босанском језику, 
са 20% норме, на одређено време до 

повратка раднице са породиљског 
одсуства и одсуства ради неге детета, а 

најкасније до 01.09.2021. године

Наставник физике
настава се одвија на босанском језику, 
са 30% радног времена, на одређено 
време до дана престанка дужности 

директора школе, а најдуже закључено 
до 14.08.2023. године

Наставник разредне наставе
настава се одвија на босанском језику, 

на одређено време до повратка раднице 
са неплаћеног одссутва, а најкасније до 

31.08.2020. године

Наставник техничког образовања
настава се одвија на босанском језику, 
са 40% норме, на одређено време до 

повратка раднице са породиљског 
одссутва и одсуства ради неге детета, а 

најкасније до 04.05.2020. године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за пријем 
у радни однос утврђене чл. 139, 140 и 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Службе-
ни гласник РС”, број 88/2017), и то ако: 1) има одго-
варајуће образовање, на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије и то); 2) има пси-
хичку, физичку и здраствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетмог лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 обтира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Услови 
за пријем у радни однос доказују се приликом прије-
ма у радни однос и проверавају се у току рада. Доказ 
да кандидат има одговарајуће образовање, да није 

осуђиван правоснажном пресудом; да има држављан-
ство Републике Србије и да зна српски и босански 
језик морају бити саставни део пријаве на конкурс. 
Наставник мора да има образовање сходу члану 140 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС” , бр. 88/17). Знање српског и 
босанског језика кандидат доказује стеченим средњим, 
вишим или високим образовањем на српском и босан-
ском језику или да је кандидат положио испит из наве-
дених језика по програму одговарајуће високошколске 
установе, сходу члану 141 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Службени гласник “РС” , бр. 
88/17). Прописани степен и врста образовања и одго-
варајуће високо образовање: у погледу степена и врсте 
образовања, односно одговарајућег високог образо-
вања, потребно је да кандидати имају одговарајуће 
високо образовање сходно члану 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС”, број 88/2017), као и степен и врсту обра-
зовања и сходно Правилнику о степену и врсти обра-
зовања насравника и стручних сарадника у основној 
школи (“Службени гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017) и Правил-
ника о организацији и систематизацији радник места у 
ОШ “МУР” Нови Пазар број 112/1 од 16.09.2014. годи-
не, чије одредбе нису у супротности са Правилником. 
Рок за доставу пријава на конкурс је 8 дана и почиње 
да тече наредног дана од дана објављивања у публи-
кацији “Послови”. Уз пријаву (пријавни формулар) на 
конкурс потребно је доставити документа: 1. оригинал 
или оверену копију дипломе, односно уверење, којим 
доказује одговарајуће образовање; 2. оригинал уве-
рење о држављанству не старије од 6 месеци; 3. доказ 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна у 
трајању најмање три месеца, као ни за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примања или давања 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против 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 дискри-
минаторно понашање; 4. одговарајући доказ којим се 
доказује знање српског језика и босанског језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад, сходно чла-
ну 141 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС” , бр. 88/17). Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе сачињене 
на основу члана 154 став 6 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, 
бр. 88/17). Пријаве и пријавни формулар који кандидат 
попуњава са сајта Министарства и потребним докумен-
тима слати на горе наведену адресу, са назнаком “За 
конкурс”, или лично доставити управи школе. Пријаве 
кандидата који не испуњавају услове конкурса у погле-
ду прописаног степена и врсте образовања и прописа-
ног занимања (стручног назива) и које буду непотпуне 
(не садрже сва тражена документа прописана конкур-
сом) и неблаговремене, неће се узимати у разматрање 
приликом одлучивања о пријему у радни однос.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
Осаоница

36300 Нови Пазар
36314 Штитаре

тел. 020/351-393

Наставник енглеског језика
на одређено време, замена одсутне 

запослене преко 60 дана, до повратка 
запослене са боловања, са 60% радног 

времена

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове за 
пријем у ранди однос утврђене чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Служ-
бени гласник РС” бр. 72/09, 52/11, 55/2013, 35/2015, 
88/17 и др.закони и 10/2019) и то: 1) да имају одгова-
рајуће образовање, 2) да имају физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, 3) да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
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и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да имају држављанство Републике Србије, 5) 
да знају српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Потребна документа: оригинал 
или оверена копија дипломе, односно уверење којим 
се доказује одговарајуће високо образовање, оригинал 
уверење о држављанству не старије од 6 месеци, ори-
гинал извод из матичне књиге рођених не старије од 6 
месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Информације се могу добити на горе наве-
деној адреси и кандидати могу слати пријаве на исту. 
Рок за доставу пријава на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији “Послови”. Ближе инфор-
мације се могу добити код секретара школе и на горе-
наведени број телефона или на адресу школе.

ОШ „РАСТКО НЕМАЊИЋ“
36300 Нови Пазар, 36305 Дежева

тел. 020/343-020, 020/353-411

Наставник српског језика
на одређено време до повратка раднице 

са породиљског одсуства и одсуства 
ради неге детета, односно до 31.10.2020. 

године, за рад у издвојеном одељену 
школе у Шароњу у Заводу Новопазарска 

Бања, са 72% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописа-
не законом: да има одговарајуће високо образовање у 
складу са чланом 139 и 140 став 1 тачка 1 и 2 и чл. 155 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр.88/17, 27/2018- и други закони и 
до 10/2019), које је стекао на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; држављанство РС (уве-
рење о држављанству, оригинал или оверена копија); 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење се 
подноси пре закључивања уговора о раду са изабра-
ним кандидатом); доказ да није осуђен правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена казна 
затвора у трајању најмање од три месеца, као и за 
кривична дела насиља у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примања и 
давања мита. Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства про-
свете, а потребну документацију заједно са отштам-
паним пријавним формуларом доставља установи. 
Уз пријавни формулар потребно је доставити: оверен 
препис дипломе о завршеном образовању - исправа 
коју издаје високошколска установа а којом кандида-
ти доказују да су стекли образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дициплина или доказ из 
високошколске установе да су у току студија положили 
испите из педагогије и психологије; доказ да су поло-
жили стручни испит, односно испит за лиценцу; извод 
из МКР; уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци) и да зна српски језик и језик на којем оства-
рује образовано-васпитни рад. У поступку одлучивања 
о избору наставника, комисија ће извршити ужи избор 
кандидата који ће бити упућени на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима. Психо-
лошку процену способности за рад са децом и учени-
цима врши служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. О времену и месту про-
вере изабрани кандидати биће накнадно обавештени. 
Рок за пријављивање на конкурс је осам (8) дана од 
дана објављивања у публикацији “Послови“ Нацио-
налне службе за запошљавање. Непотпуне и небла-
говремнене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаве слати у затвореној коверти на горе наведену 
адресу.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића бб

тел. 020/385-710, 020/385-709

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

Наставник географије
са 50% радног времена, на одређено 

време, а најдуже до 31.08.2020. године

Наставник биологије
са 50% радно времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства са 

рада ради неге детета

Наставник српског језика
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

Наставник физике
на одређено време до повратка 

запослене, односно док иста обавља 
послове на радном месту директора 

школе

Радник на пословима одржавања 
хигијене 

са 75% радног времена, на одређено 
време за школску 2019/2020. годину, а 

најдуже до 31.08.2020. године

УСЛОВИ: предвиђени чл. 139, 140, 142 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (,,Сл. гласник 
РС“ број 88/2017) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи (,,Сл. гласник РС - Просветни гласник“ број 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017 и 13/2018). У радни однос могу бити примљена 
лица која испуњавају одређене услове: поседују одго-
варајуће образовање: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета, 
(2) студије другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена који ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука, при чему 
треба да има завршене студије првог степена из науч-
не односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четри године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Кандидат мора да има: 1. одговарајуће 
образовање, 2. психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, 3. да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици; одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће; за 
кривична дела примања или давање мита; за кривич-
но 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 кога 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, 4. има држављанство Републике Србије, 
5. зна српски језик и језик (босански) на ком се оства-
рује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 чла-
на 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања доказују се приликом пријема у радни однос 
и проверавају се у току рада. Докази о испуњености 
улова из става 1 тачке 1), 3)-5) саствни су део пријаве 
на конкурс, а докази из става 1 тачка 2 овога члана 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Обавез-
но образовање лица из члана 140 овога закона је и 
образовање из психолошких, педагошких и методич-

ких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих је по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Услови за кандидате под тачком 6 
овога конкурса су: 1. да има завршено основно обра-
зовање, 2. има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, 3. да лице није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запушање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће; за 
кривична дела примање или давање мита: за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, 4. има држављанство Републике Србије, 
5. зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Докази о испуњености услова из члана 139 став 
1 тачке 1), 3), 5) саставни део су пријаве на конкурс, 
а докази из става 1 тачка 2 овога члана прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају уста-
нови са потребном документацијом. Проверу психофи-
зичких способности за рад са децом и ученицима врши 
надлежна служба за послове запошљавања. Конкурс 
остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови”. Пријаве слати на горе наведе-
ну адресу.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, 28. новембар 163

тел. 020/318-198

Оглас објављен у публикацији „Послови“ број 855, од 
13.11.2019. године, поништава се у целости.

НОВИ СА Д

ОСНОВНА ШКОЛА
“СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

21217 Бачко Градиште, Школска 33

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописа-
не чланом 139 и чланом 140 ставови 1 и 2 и чланом 122 
став 2 став 5 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Службени гласник РС”, број: 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019 и 27/2018 - др. закон) и 
члана 91 Статута ОШ “Светозар Марковић” у Бачком 
Градишту и то: 1. да поседује одговарајуће образовање 
из члана 140 ставови 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања: 1. на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; (2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; лице из ста-
ва 1 тачка 1 подтачка 2 члана 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета; 2. на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. 
да има дозволу за рад (лиценцу) за наставника, вас-
питача и стручног сарадника, односно положен струч-
ни испит; 3. да је прошао обуку и има положен испит 
за директора установе; 4. да има најмање осам годи-
на рада у установи на пословима образовања и вас-www.nsz.gov.rs
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питања, након стеченог одговарајућег образовања; 
5. да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност 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 кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да није правоснажно осуђиван за прив-
редни 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 пред-
лога за наведена кривична дела; 7. да има држављан-
ство Републике Србије; 8. да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад (диплома 
о стеченом средњем, вишем или високом образовању 
на језику на коме остварује образовно-васпитни рад) 
или доказ о положеном испиту из тог језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе. Изузет-
но, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са 
одговарајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС” 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 
и 27/2018 - др. закон), дужност директора може да 
обавља и лице које: има образовање из члана 140 став 
3. Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС” 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 
и 27/2018 - др. закон) - наставник предметне или раз-
редне наставе, дозволу за рад наставника, или струч-
ног сарадника, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање десет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да приложи дока-
зе да испуњава наведене услове, и то: 1. оверену 
копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 
2. доказ о поседовању дозволе за рад - оверену копију 
уверења о положеном стручном испиту или испиту за 
лиценцу; 3. доказ о годинама рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања - потврду (у оригиналу или овере-
ну копију), од најмање 8 година; 4. уверење надлежног 
суда да против кандидата није покренут кривични 
поступак и да није покренута истрага, уверење издато 
од надлежне полицијске управе о казненој евиденцији 
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања и уве-
рење привредног суда да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за привредни преступ у вршењу 
раније дужности - сва 3 уверења не старија од 6 месе-
ци; 5. уверење о држављанству Републике Србије (у 
оригиналу или оверену фотокопију), не старије од 6 
месеци; 6. извод из матичне књиге рођених (у оригина-
лу или оверену фотокопију) не старије од 6 месеци; 7. 
доказ/уверење да кандидат има обуку и положен испит 
за директора школе (у оригиналу или оверену фото-
копију); пријава која не буде садржала доказ/уверење 
о савладаној обуци и положеном испиту за директора 
неће се сматрати непотпуном, а уколико кандидат буде 
изабран биће у обавези да у законском року положи 
испит за директора школе; 8. доказ да кандидат зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад 
- српски језик (само кандидат који образовање није 
стекао на српском језику, доставља потврду одгова-
рајуће високошколске установе да је положио испит из 
српског језика, у оригиналу или оверену фотокопију); 
9. доказ о резултату стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (извештај просветног саветника), ако 
га поседује (оверена копија); у супротном је потребно 
доставити потврду надлежне школске управе да није 
вршен стручно-педагошки надзор кандидата; 10. доказ 
о резултатима стручно-педагошког надзора школе и 
оцену спољашњег вредновања за кандидата који је 
претходно обављао дужност директора школе (овере-
на копија); у супротном је потребно доставити потвр-
ду надлежне школске управе да у периоду његовог 
мандата није вршен стручно-педагошки надзор шко-

ле; 11. биографију, са контакт телефоном и адресом 
електронске поште, са кратким прегледом кретања у 
служби, стручном усавршавању и предлогом програма 
рада директора школе; 12. доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима - лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученици-
ма, да није старије од 6 месеци ( оригинал или оверена 
копија). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање. Пријаве са доказима о испуња-
вању услова достављају се у затвореним ковертама на 
горе наведену адресу школе, са назнаком „За конкурс 
за директора школе” или предају лично у просторијама 
секретаријата школе од 8.00 до 13.00 часова. Конкурс-
на документација се не враћа. Рок за пријављивање на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
Националне службе за запошљавање “Послови”.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И 
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
“МИЛАН ПЕТРОВИЋ” СА 

ДОМОМ УЧЕНИКА
21000 Нови Сад, Браће Рибникар 32

Наставник дефектолог - додатна 
подршка у образовању

у основној школи, на одређено време 
до повратка запослене са породиљског 

одсуства 

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

Наставник дефектолог - додатна 
подршка у образовању

у основној школи, на одређено време 
до повратка запослене са одсуства ради 

одржавања трудноће и породиљског 
одсуства 

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

Наставник дефектолог- целодневна 
настава

у основној школи, на одређено време 
до повратка запослене са породиљског 

одсуства

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

Дефектолог васпитач
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства 
(предшколско васпитање и образовање)

3 извршиоца

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

Дефектолог васпитач
на одређено време до повратка 

запослене са одсуства ради одржавања 
трудноће и породиљског одсуства 

(Дневни боравак за децу и омладину са 
сметњама у развоју)

УСЛОВИ: високо образовање (VII) на студијама дру-
гог степена (дипломске академске студије - мастер 

или специјалистичке академске студије), одговарајуће 
високо образовање на основним студијама у трајању 
од најмање четири године - звање дефектолог.

Медицинска сестра неговатељ
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства 
(Дневни боравак за децу и омладину са 

сметњама у развоју)

УСЛОВИ: средње медицинско образовање (IV) смер, 
педијатријски/општи/физиотерапеутски техничар.

ОСТАЛО: Поред дефинисане стручне спреме, канди-
дати треба да испуњавају опште услове за заснивање 
радног односа: да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, да 
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од три месеца, као и за кривична дела насиља 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
или злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примања мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и да за њих није, у складу 
са законом утврђено дискриминаторско понашање. Уз 
пријаву на одређено радно место по конкурсу, доста-
вити: доказ о стручној спреми и уверење о држављан-
ству. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности, изабрани канидат доставља пре закљу-
чења уговора о раду. Уверење о некажњавању школа 
прибавља по службеној дужности за изабраног кан-
дидата. У поступку одлучивања о избору наставника, 
школа врши ужи избор кандидата, који се упућују на 
претходну проверу психофизичких способности код 
надлежне службе за послове запошљавања. Непотпу-
не и неблаговреме пријаве, неће се узимати у разма-
трање. Пријаве са траженом документацијом послати 
на горе наведену адресу, са назнаком “За конкурс”.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“РАДОСНО ДЕТИЊСТВО”
21000 Нови Сад, Павла Симића 9

Васпитач
на одређено време

6 извршилаца

УСЛОВИ: стечено одговарајуће више образовање, 
односно одговарајуће високо образовање из области 
педагошких наука на студијама првог степена (основне 
струковне студије, основне академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), студијима у трајању 
од три године или више образовање.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: стечено средње образовање у трајању од 
четири године (медицинска сестра - васпитач), оспо-
собљена за рад са децом узраста од шест месеци до 
три године и лице које има одговарајуће више обра-
зовање, односно одговарајуће високо образовање на 
студијама првог степена (основне струковне студије) 
на којима је оспособљена за рад са децом јасленог 
узраста - васпитач.

Спремачица у вртићу
на одређено време

3 извршиоца
УСЛОВИ: завршена основна школа, положен курс 
хигијенског минимума, важећи санитарни преглед.

Сервирка у вртићу
на одређено време

УСЛОВИ: завршена основна школа, положен курс 
хигијенског минимума, важећи санитарни преглед.

Кувар/посластичар
на одређено време

Наука и образовање
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Наука и образовање

УСЛОВИ: стечено средње образовање у трајању од 
четири године, куварског, посластичарског или угос-
титељског смера, положен курс хигијенског минимума. 
Услови за пријем у радни однос у установи прописани 
су чл. 139, 140 и 141, а у вези са чланом 155 став 1 
и 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019). 
Поред општих услова за заснивање радног односа 
предвиђених чл. 24 Закона о раду, кандидати треба 
да испуњавају и услове прописане чл. 139 став 1 тач-
ке 1, 2, 3, 4, 5 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 и 
10/2019), те члана 39 Закона о предшколском васпи-
тању и образовању (“Сл. гласник РС” бр.18/10, 101/17, 
113/17-др.закон, 95/18-др. закон и 10/19). Конкурс се 
спроводи у складу са чланом 155 Закона о основама 
система образовања и васпитања.

ОСТАЛО: У року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса доставити: попуњен пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, доказ о струч-
ној спреми, уверење о држављанству и уверење о 
неосуђиваности за дела из члана 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања, 
које издаје надлежна служба МУП-а. Приложена доку-
ментација не може бити старија од 6 месеци. Изабра-
ни кандидат пре заснивања радног односа дужан је да 
достави лекарско уверење да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и санитарну 
књижицу. Прикупљање и обрада података о кандида-
тима конкурса врши се у складу са Законом о заштити 
података о личности (“Службени гласник Републике 
Србије”, бр. 87/18). Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати. Писане пријаве могу се доста-
вити путем поште или донети лично на горе наведену 
адресу, са назнаком: “За конкурс” и навођењем радног 
места за које се кандидат пријављује.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

Наставник за ужу научну област 
Пословно право

и заснивање радног односа у звању 
ванредног професора на одређено 

време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно сте-
чен научни степен доктора наука, односно одбрање-
на докторска дисертација из области правне науке, да 
је претходне степене студија завршио са просечном 
оценом најмање осам (8), односно да има најмање три 
године педагошког искуства на високошколској устано-
ви, као и услови прописани чланом 74 Закона о висо-
ком образовању, чланом 143 Статута Универзитета у 
Новом Саду и чланом 14 Правилника о ближим мини-
малним условима за избор наставника на Универзитету 
у Новом Саду.

Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу научну 

област Теоријска електротехника
и заснивање радног односа на одређено 

време од 5 година 

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно сте-
чен научни степен доктора наука, односно одбрањена 
докторска дисертација из области електротехничко и 
рачунарско инжењерство, да је претходне степене сту-
дија завршио са просечном оценом најмање осам (8), 
односно да има најмање три године педагошког иску-
ства на високошколској установи, као и услови пропи-
сани 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 Инжењерство заштите 
животне средине

и заснивање радног односа на одређено 
време од 5 година 

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно стечен 
научни степен доктора наука, односно одбрањена док-
торска дисертација из области: инжењерство зашти-
те животне средине и заштите на раду или машинско 
инжењерство, да је претходне степене студија завршио 
са просечном оценом најмање осам (8), односно да има 
најмање три године педагошког искуства на високош-
колској 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 Електроника

и заснивање радног односа на одређено 
време од 5 (пет) година 

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно сте-
чен научни степен доктора наука, односно одбрањена 
докторска дисертација из области електротехничко и 
рачунарско инжењерство, да је претходне степене сту-
дија завршио са просечном оценом најмање осам (8), 
односно да има најмање три године педагошког иску-
ства на високошколској установи, као и услови пропи-
сани 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 предавача за ужу 
научну област Електроенергетика

и заснивање радног односа на одређено 
време од 5 година, са 10% радног 

времена

УСЛОВИ: завршене магистарске студије или специја-
листичке академске студије из области електротех-
ничко и рачунарско инжењерство, услови прописани 
чланом 74 Закона о високом образовању, чланом 143 
Статута Универзитета у Новом Саду и чланом 5 Пра-
вилника о ближим минималним условима за избор 
наставника на Универзитету у Новом Саду за студијске 
програме струковних студија.

Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Рачунарска техника и 

рачунарске комуникације
и заснивање радног односа на одређено 

време од 3 године, са 30% радног 
времена

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије из 
области електротехничко и рачунарско инжењерство 
и студент је докторских студија који је сваки од прет-
ходних степена студија завршио са просечном оценом 
најмање осам или завршене магистарске студије из 
области електротехничко и рачунарско инжењерство 
по законима пре доношења Закона о високом образо-
вању и има прихваћену тему докторске дисертације, 
као и услови прописани чланом 84 Закона о висо-
ком образовању, чланом 156 Статута Универзитета у 
Новом Саду, чланом 164 Статута Факултета техничких 
наука у Новом Саду и чланом 12 Правилника о ближим 
минималним условима за избор наставника и сарадни-
ка на Факултету техничких наука у Новом Саду.

Сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Теоријска и 

примењена математика
и заснивање радног односа на одређено 

време од 3 године

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије из 
области примењена математика или математичке 
науке и студент је докторских студија који је сваки од 
претходних степена студија завршио са просечном оце-
ном најмање осам или завршене магистарске студије 
из области примењена математика или математичке 
науке по законима пре доношења Закона о високом 
образовању и има прихваћену тему докторске дисерта-
ције, као и услови прописани чланом 84 Закона о висо-
ком образовању, чланом 156 Статута Универзитета у 
Новом Саду, чланом 164 Статута Факултета техничких 
наука у Новом Саду и чланом 12 Правилника о ближим 

минималним условима за избор наставника и сарадни-
ка на Факултету техничких наука у Новом Саду.

Сарадник у звању асистента са 
докторатом за ужу научну област 

Механика
и заснивање радног односа 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 техничка механика или машинско инжењер-
ство, као и услови прописани чланом 13 Правилника о 
ближим минималним условима за избор наставника и 
сарадника на Факултету техничких наука у Новом Саду.

Сарадник у звању асистента са 
докторатом за ужу научну област 

Инжењерство биосистема
и заснивање радног односа 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 инжењерство заштите животне средине и 
заштите на раду или машинско инжењерство, као и 
услови прописани чланом 13 Правилника о ближим 
минималним условима за избор наставника и сарадни-
ка на Факултету техничких наука у Новом Саду.

Сарадник у звању асистента са 
докторатом за ужу научну област 
Инжењерство заштите животне 

средине
и заснивање радног односа 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: инжењерство заштите животне средине и 
заштите на раду или машинско инжењерство, као и 
услови прописани чланом 13. Правилника о ближим 
минималним условима за избор наставника и сарадни-
ка на Факултету техничких наука у Новом Саду.

Сарадник у звању сарадника 
у настави за ужу научну 

област Технолошки процеси, 
техноекономска оптимизација и 

виртуелно пројектовање
и заснивање радног односа на одређено 

време од 1 године

УСЛОВИ: завршене студије првог степена, односно 
основне академске студије или завршен факултет по 
законима важећим пре доношења Закона о високом 
образовању са просечном оценом најмање осам (8) 
из области машинско инжењерство и уписане мастер 
академске студије или специјалистичке академске сту-
дије, као и услови прописани чланом 83 Закона о висо-
ком образовању, чланом 155 Статута Универзитета у 
Новом Саду, чланом 163 Статута Факултета техничких 
наука, чланом 11 Правилника о минималним крите-
ријумима за избор наставника и сарадника на Факул-
тету техничких наука у Новом Саду.

Сарадник у звању сарадника у 
настави за ужу научну област 

Теоријска и примењена математика 
и заснивање радног односа
на одређено време од 1 године 

УСЛОВИ: завршене студије првог степена, односно 
основне академске студије или завршен факултет по 
законима важећим пре доношења Закона о високом 
образовању са просечном оценом најмање осам (8) 
из области: примењена математика или математичке 
науке и уписане мастер академске студије или специја-
листичке академске студије, као и услови прописани 
чланом 83 Закона о високом образовању, чланом 155 
Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 163 Стату-
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та Факултета техничких наука, чланом 11 Правилника 
о минималним критеријумима за избор наставника и 
сарадника на Факултету техничких наука у Новом Саду.

ОСТАЛО: Приложити: пријаву за заснивање радног 
односа и избор у звање (навести звање, прецизан 
назив уже области и датум објављивања конкурса); 
краћу биографију са библиографијом (списак радо-
ва); оверене фотокопије диплома и додатака дипло-
мама са свих нивоима студија; за дипломе стечене у 
иностранству потребно је приложити доказ о призна-
вању стране високошколске исправе; фотокопирану 
или очитану личну карту; потврду о оцени резултата 
педагошког рада-мишљење студената, уколико кан-
дидат поседује педагошко искуство; потврду из МУП-а 
да кандидат није правоснажно осуђиван за кривично 
дело против полне слободе, фалсификовања исправе 
коју издаје високошколска установа или примања мита 
у обављању послова у високошколској установи; фото-
копије објављених научних, односно стручних радова 
у научним часописима, зборницима или саопштених 
на међународним или домаћим научним скуповима, 
односно признатих уметничких остварења, оригинал-
них стручних остварења (пројеката, студија, патена-
та, оригиналних метода и сл.). објављених уџбеника, 
монографија, практикума или збирки задатака, за ужу 
научну, уметничку, односно стручну област за коју се 
бира; доказе о руковођењу или учешћу у научним, 
односно уметничким пројектима, оствареним резулта-
тима у развоју научно-наставног подмлатка на факул-
тету, учешћу у завршним радовима на специјалис-
тичким, мастер и докоторским академским студијама. 
За избор у звање сарадника у настави и сарадника у 
настави из уметничког поља приложити и: 1. потврду 
да је кандидат студент мастер академских студија или 
специјалистичких академских студија. За избор у звање 
асистента и асистента из уметничког поља приложити 
и: 1. потврду да је кандидат студент докторских сту-
дија. Уколико кандидат поседује диплому магистра нау-
ка, односно магистра уметности и потврду да кандидат 
има прихваћену тему докторске дисертације, односно 
докторског умнетничког пројекта. За избор у звање: 
предавача, доцента и ванредног професора приложи-
ти и: 1. Попуњен електронски образац: Реферат коми-
сије о кандидатима за избор у звање nastavnika-UNS_
Obrazac_izbori_kandidat_v1.4.pdf. Сајту Универзитета у 
Новом Саду: https://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/
dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje. Кандидат исти 
треба да пошаље не e-mail: opstaftn@uns.ac.rs и то у 
року предвиђеном за пријаву кандидата. 2. За сваку 
одредницу коју кандидат испуњава неопходно је при-
ложити доказ у форми одлуке, решења, потврде и сл. 
За чланство у удружењима, одборима, органима упра-
вљања и сл., неопходно је доставити потврду надлеж-
них институција или навести линк са сајта институције 
на ком се јасно види кандидатово учешће у раду. За 
чланство у комисијама за изборе у звања, неопходно је 
доставити решење о именовању комисије. За учешће 
у програмским и организационим одборима скупова, 
неопходно је доставити потврду о учешћу или навести 
линк са сајта институције на ком се јасно види кандида-
тово учешће у раду. Ако је научни рад који представља 
услов за избор у звање наставника у штампи, неопход-
но је да аутор приложи потврду уредништва часописа 
са подацима о називу чланка, ауторима и завршеном 
процесу рецензирања. Комисија ће разматрати само 
благовремене пријаве. Одлука о избору у звање сту-
па на снагу почев од дана ступања на снагу уговора о 
раду. Пријаве слати на горе наведену адресу за сваки 
конкурс за стицање звања и заснивање радног односа, 
посебно.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“КОЛИБРИ”

21420 Бач, Школска 3

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, односно до 
повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета

УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним законом и 

ако има: 1) одговарајуће образовање (средње образо-
вање у трајању од четири године, образовни профил 
медицинска сестра - васпитач); 2) психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом; 3) да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање и давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторско пона-
шање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик и језик на коме се остварује васпит-
но-образовни рад.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи пријавни формулар доступан на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, личну и радну биографију са 
важећом адресом и контакт телефоном, оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању; уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотокопија); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена фотокопија); уверење односно извод из казнене 
евиденције МУП-а да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање и 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 кога није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не 
старије од 6 месеци). Доказ да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом кандидат 
прибавља пре закључења уговора о раду. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Напомена: пријаве доставити лично или поштом на 
горе наведену адресу установе.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Англистика (наука о језику)

Асистент за ужу научну област 
Англистика

Лектор за ужу научну област 
Англистика

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Германистика (предмет 

Немачка књижевност)
Наставник (сва звања) за ужу научну 

област Германистика (предмет 
Немачка књижевност)

Асистент за ужу научну област 
Германистика (предмет Немачки 

језик)
Сарадник у настави за ужу научну 

област Германистика (предмет 
Немачка књижевност)

Виши лектор за ужу научну област 
Германистика (предмет Немачки 

језик)

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Класичне науке (Класични 

језици и античка култура)

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Романистика (за предмете: 
Италијански језик и Италијанска 

култура)

Асистент за ужу научну област 
Романистика (за предмете Шпански 

језик и Традуктологија)

Наставник (сва звања) за ужу 
научну област Педагогија (за 

предмете из области Социјалне 
педагогије, Лидерства у образовању, 

Методологије педагошких 
истраживања и Статистике у 

педагошким истраживањима)

Асистент за ужу научну област 
Педагогија (за предмете из области 

Предшколске педагогије)

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Психологија (за предмете 
из области Менталног здравља, 

Развојне и педагошке психологије)

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Психологија (за предмете из 

области Психометрије)

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Словакистика

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Српски језик и лингвистика

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Српски језик и лингвистика

Асистент са докторатом за ужу 
научну област Филозофске науке

Наставник (сва звања) за ужу 
научну област Историја мађарске 

књижевности са компаратистиком и 
теоријом књижевности

Асистент за ужу научну област 
Општа и мађарска лингвистика

Асистент за ужу научну област 
Социјални рад и социјална политика

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Социјални рад

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Производни и услужни 

системи, организација и менаџмент
са 10% радног времена

ОСТАЛО: Потребна документација: 1. за наставника 
(сва звања) - универзитетски професор доставити: 
оверену фотокопију дипломе о завршеним основним, 
мастер (магистарских) и докторским студијама/диппло-
ме о стеченом научном називу доктора наука; био-
графију састављену на основу упитника који се може 
преузети са веб-сајта Факултета http://www.uns.ac.rs/
index.php/univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-u-
zvanje, (подаци о кандидату пријављеном на конкурс 
за избор у звање наставника Универзитета) у папир-
ном облику и на ЦД-у; податке о досадашњем раду; 
списак стручних и научних радова као и саме радове 
(у папирном или електронском облику на ЦД-у); дру-

Наука и образовање
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ге прилоге којим се доказује испуњеност услова за 
избор у звање наставника, а који су предвиђени Пра-
вилником о ближим минималним условима за избор у 
звања наставника Универзитета у Новом Саду: http://
www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/send/35-
pravilnici-2/236-pr-vilni-blizi-ini-lni-usl-vi-z-izb-r-u-zv-nj-n-s-
vni, 1.1. Наставник (сва звања) за ужу научну област 
Социјални рад, оверену фотокопију дипломе о завр-
шеним основним, мастер (магистарских) студијама; 
оверену фотокопију дипломе о завршеним докторским 
студијама/дипломе о стеченом научном називу докто-
ра наука из области друштвено-хуманистичких наука; 
знање мађарског језика (минимум Б2); биографију 
састављену на основу упитника који се може преузети 
са веб сајта Факултета http://www.uns.ac.rs/index.php/
univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje (пода-
ци о кандидату пријављеном на конкурс за избор у 
звање наставника Универзитета) у папирном облику и 
на ЦД-у; податке о досадашњем раду; списак стручних 
и научних радова као и саме радове (у папирном или 
електронском облику на ЦД -у); друге прилоге којим се 
доказује испуњеност услова за избор у звање наставни-
ка, а који су предвиђени Правилником о ближим мини-
малним условима за избор у звања наставника Уни-
верзитета у Новом Саду http://www.uns.ac.rs/index.php/
univerzitet/dokumenti/send/35-pravilnici-2/236-pr-vilni-
blizi-ini-lni-usl-vi-z-izb-r-u-zv-nj-n-s-vni, 1.2. (сва звања) 
за ужу научну област Производни и услужни системи, 
организација и менаџмент са 10% радног времена: 
оверену фотокопију дипломе о завршеним основним, 
мастер (магистарских) студијама; оверену фотокопију 
дипломе о завршеним докторским студијама/дипломе 
о стеченом научном називу доктора наука из области 
техничких наука; знање мађарског језика (минимум 
Б2); биографију састављену на основу упитника који 
се може преузети са веб сајта Факултета http://www.
uns.ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/category/45-
izbor-u-zvanje, (подаци о кандидату пријављеном на 
конкурс за избор у звање наставника Универзитета) у 
папирном облику и на ЦД -у; податке о досадашњем 
раду; списак стручних и научних радова као и саме 
радове (у папирном или електронском облику на ЦД 
-у); друге прилоге којим се доказује испуњеност усло-
ва за избор у звање наставника, а који су предвиђе-
ни Правилником о ближим минималним условима за 
избор у звања наставника Универзитета у Новом Саду 
http://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/
send/35-pravilnici-2/236-pr-vilni-blizi-ini-lni-usl-vi-z-izb-r-
u-zv-nj-n-s-vni, 1.3. Једног наставника (сва звања) за 
ужу научну област Класичне науке (Класични језици и 
античка култура): оверену фотокопију дипломе о завр-
шеним основним, мастер (магистарских) студијама; 
оверену фотокопију дипломе о завршеним докторским 
студијама/дипломе о стеченом научном називу док-
тора наука из области историјских наука; биографију 
састављену на основу упитника који се може преузети 
са веб сајта Факултета http://www.uns.ac.rs/index.php/
univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje (пода-
ци о кандидату пријављеном на конкурс за избор у 
звање наставника Универзитета) у папирном облику и 
на ЦД -у; податке о досадашњем раду; списак струч-
них и научних радова као и саме радове (у папирном 
или електронском облику на ЦД -у); друге прилоге 
којим се доказује испуњеност услова за избор у звање 
наставника, а који су предвиђени Правилником о бли-
жим минималним условима за избор у звања настав-
ника Универзитета у Новом Саду http://www.uns.ac.rs/
index.php/univerzitet/dokumenti/send/35-pravilnici-2/236-
pr-vilni-blizi-ini-lni-usl-vi-z-izb-r-u-zv-nj-n-s-vni, 2. Асистент 
- оверену фотокопију дипломе о завршеним основним 
и мастер студијама или магистарским студијама потвр-
ду да су уписани на докторске студије или потврду да 
је тема докторске дисертације одобрена (за кандидате 
који завршвају докторат по раније важећим прописи-
ма) биографију састављену на основу упитника који се 
може преузети са веб-сајт Факултета http://www.ff.uns.
ac.rs/sr/fakultet/organi-fakulteta/izborno-vece у папирном 
облику и на цд-у. (Извештај о пријављеним кандида-
тима за избор у звање сарадника. Кандидат попуња-
ва податке од II до VII); податке о досадашњем раду; 
списак стручних и научних радова као и саме радове. 
2.1. За избор у звање асистента за ужу научну област 
Социјални рад и Социјална политика: оверену фотоко-
пију дипломе о завршеним основним и мастер студија-
ма из области Психологије или магистарским студијама 
из области Психологије; потврду да су уписани на док-

торске студије Социјалне политике и Социјалног рада 
или потврду да је тема докторске дисертације одобре-
на из области Социјалног рада (за кандидате који завр-
шавају докторат по раније важећим прописима), био-
графију састављену на основу упитника који се може 
преузети са веб-сајта Факултета http://www.ff.uns.
ac.rs/sr/fakultet/organi-fakulteta/izborno-vece у папирном 
облику и на ЦД -у. (Извештај о пријављеним кандида-
тима за избор у звање сарадника. Кандидат попуња-
ва податке од II до VII); податке о досадашњем раду; 
списак стручних и научних радова као и саме радове. 
3. Сарадник у настави: оверену фотокопију дипломе о 
завршеним основним студијама; потврду да су уписани 
на одговарајуће мастер академске студије; биографију 
састављену на основу упитника који се може преузе-
ти са веб-сајта Факултета http://www.ff.uns.ac.rs/sr/
fakultet/organi-fakulteta/izborno-vece, извештај за избор 
у звање сарадника, податке о досадашњем раду; спи-
сак стручних и научних радова као и саме радове. 4. 
Лектор и виши лектор, оверену фотокопију дипломе о 
завршеним основним и мастер студијама или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом високом образовању 
из одговарајуће области према раије важећим про-
писима; биографију састављену на основу упитника 
који се може преузети са веб-сајта Факултета http://
www.ff.uns.ac.rs/sr/fakultet/organi-fakulteta/izborno-vece, 
извештај за избор у звање сарадника) у папирном 
облику и на ЦД -у; податке о досадашњем раду; списак 
стручних и научних радова као и саме радове. Ближи 
услови за избор у звање наставника одређени су чла-
новима 123-128 Статута Филозофског факултета, Пра-
вилником о ближим минималним условима за избор у 
звања наставника Универзитета у Новом Саду http://
www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/send/35-
pravilnici-2/236-pr-vilni-blizi-ini-lni-usl-vi-z-izb-r-u-zv-nj-n-
s-vni и Статутом Универзитета у Новом Саду. Ближи 
услови за избор у звање сарадника одређени су члано-
вима 129-132 Статута Филозофског факултета. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Пријаве са доказима о испуњавању услова 
доставити на горе наведену адресу. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“.

ШОМО “СТЕВАН ХРИСТИЋ”
21400 Бачка Паланка

Академика Милана Курепе 10

Наставник хармонике за држање 
наставе хармонике и оркестра
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140 став 1, 2 и 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Службени гласник 
РС” број 88/2017, 27/18-други закон) и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника у музичкој 
школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник” 
бр. 18/2013 и 2/2017) и то: дипломирани музичар, 
усмерење акордеониста; дипломирани музичар, акор-
деониста; академски музичар акордеониста; мастер 
музички уметник, професионалан статус- акордеони-
ста/хармоникаш; дипломирани музичар-бајаниста; има 
психичку физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривично дело насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом утврђе-
но дискриминаторско понашање; има држављанство 
Републике Србије; зна српски језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати уз попуњен пријавни формулар 
који преузимају са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја: www.
mpn.gov.rs достављају: кратку биографију или CV; ове-
рен препис /фотокопију дипломе о стеченом високом 
образовању са додацима исте; уверење о држављан-
ству, не старије од 6 месеци (оригинал или овере-

ну фотокопију); уверење МУП-а о неосуђиваности за 
кривична дела из тачке 3. Лекарско уверење да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима подноси кандидат пре закључења 
уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Документација се под-
носи у оригиналу или у фотокопији овереној од стра-
не јавног бележника. Пријаве слати на горе наведену 
адресу.

ПАНЧЕВО

ОШ „СВЕТИ САВА”
26000 Панчево, Војвођанска бб
тел./факс: 013/318-859, 331-380

e-mail: svsavapancevo@sbb.rs

Наставник предметне наставе 
- наставник информатике и 

рачунарства
са 45% радног времена, на одређено 
време ради замене запосленог коме 
мирује радни однос због избора на 

функцију директора школе

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано 
чланом 140 став 1, тачка 1 и 2, и чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др. Закон и 10/2019, даље 
Закон) као и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника који изводе образовно-васпитни рад 
из изборних предмета у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016, 
2/2017 и 11/2017) и то: да кандидат има одговарајуће 
високо образовање, 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије) и то: 
(1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; (2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; 2) високо 
образовање на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10.09.2005. године; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за кога није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад.

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 за кога 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (не старији од шест месеци); доказ о знању 
српског језика и језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад у школи (доказ доставља кандидат 
само уколико одговарајуће образовање није стечено на 
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том језику); доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма (лекарско уверење доставља изабрани кандидат, 
пре закљчења уговора о раду). Напомена: у складу 
са чланом 154 и 155 кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Непотпуне и небла-
говремене пријаве као и фотокопије докумената које 
нису оверене од стране надлежног органа, неће се 
разматрати. Пријаве на конкурс доставити лично или 
поштом на адресу школе, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса, с назнаком „За конкурс”.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА “23. МАЈ”
26000 Панчево, Браће Јовановића 89

тел. 013/318-977

Наставник српског језика и 
књижевности

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

22% радног времена

Наставник математике
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова о заснивању радних 
односа предвиђених Законом о раду, кандидат треба 
да испуњава услове за заснивање радног односа пред-
виђене чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 88/17, 27/18 и 
10/19) и посебне услове у погледу стручне спреме за 
радна места предвиђена Правилником о врсти стручне 
спреме наставника, помоћних наставника и стручних 
сарадника у стручним школама („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник“ бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 
3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 
2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/11, 9/2013, 
6/2014, 5/215, др. правилници 8/2015, 2/17 др.правил-
ник) и Правилником о систематизацији радних места 
у Техничкој школи „23. мај“ Панчево. За радно место 
1: професор српског језика и књижевности. За радно 
место 2: професор математике и остала занимања у 
складу са Правилником о врсти стручне спреме наста-
вика, помоћих наставника и стручних сарадника у 
стручним школама. Образовно-васпитни рад у школи 
могу да обављају наставник и стручни сарадник који 
су стекли одговарајуће високо образовање у смислу 
члана 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања и образововање. Кандидат треба да има: 
1) одговарајуће стечено високо образовање у смислу 
члана 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања: 1) на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: 1. студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. 2. студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, б) на основним студијама у трајању 
од најмање 4 (четири) године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10.09.2005. Лице 
из става 1 тачка 1, подтачкака 2 овог члана мора да 
има завршене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; 2) психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; 3) да није осуђива-
но правоснажном пресудом за кривично дело за које 
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 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 кривичну санкцију и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, 4) да има држављанство Републике Србије, 
5) зна српски језик и језик на коме остварује образов-

но-васпитни рад. Наведени услови доказују се при-
ликом пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Докази о испуњености услова 1, 3 ,4 и 5 састав-
ни су део пријаве на конкурс, а испуњеност услова 2 
пре закључивања уговора о раду. Кандидат попуња-
ва пријавни формулар на званичној интернет страни-
ци министарства и са отштампаним приавним форму-
ларом доставља и следећу документацију: диплому 
(уверење) о одговарајућем образовању (оригинал или 
оверену фотокопију), уверење о држављанству РС 
(оригинал или оверену фотокопију), уверење да није 
кажњаван за горе наведена дела (оригинал или ове-
рену фотокопију). У пријави на конкурс кандидат тре-
ба да наведе тачну адресу и контакт телефон. Конкурс 
спроводи конкурсна комисија коју именује директор и 
доноси решење у смислу члана 154 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. Кандидати који 
буду изаабрани у ужи избор у року прописаном чланом 
154 ЗОСОВ-а шаљу се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања. Пријаву поднети у 
року од 8 (осам) дана од дана објављивања у публи-
кацији “Послови”, лично у секретаријату школе (од 8 
до 15 часова) или поштом на адресу: Техничка школа 
“23. мај”, Браће Јовановића 89, 26000 Панчево, са наз-
наком “За конкурс”. Ближе информације се могу добити 
на телефон: 013/318-977. Неблаговремене и неуредне 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МОША ПИЈАДЕ”

26233 Иваново, 29. новембра 56-58

Наставник предметне наставе - 
наставник географије

са 35% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано 
чланом 140 став 1, тачке 1 и 2 и чланом 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др. Закон и 10/2019, 
даље Закон), као и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника који изводе образовно-васпит-
ни рад из изборних предмета у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
10/2016, 2/2017 и 11/2017) и то: да има одговарајуће 
високо образовање, 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије) и то: 
(1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; (2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарнестудије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; 2) високо 
образовање на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10.09.2005. године; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 3 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примања мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
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 дискриминаторно 
понашање (не старији од шест месеци); доказ о знању 
српског језика и језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад у школи (доказ доставља кандидат 
само уколико одговарајуће образовање није стече-
но 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 интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве као и фотокопије доку-
мената које нису оверене од стране надлежног органа, 
неће се разматрати. Пријаве на конкурс доставити лич-
но или поштом на адресу школе: ОШ „Моша Пијаде”, 
29. новембра 56-58, 26233 Иваново, у року од 8 (осам) 
дана од дана објављивања конкурса, с назнаком „За 
конкурс”.

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: кандидат који се пријављује на наведени 
конкурс, треба да испуњава услове прописане чланом 
140 став 1 и 2, чланом 122 и 139 Закона о основама 
система образовања  и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. бр. 88/2017, 27/2018.-др. Закон и 10/2019) и 
Правилником о ближим условима за избор директора 
установа образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 108/2015) тј. да има одговарајуће високо образо-
вање: 1) на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких 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 тачке 1) подтачка (2) мора да има заврше-
не студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета. Да има дозволу за рад наставника, педагога или 
психолога (лиценца или стручни испит), да има обуку 
и положен испит за директора установе (изабрани кан-
дидат је дужан да положи испит за директора у законом 
прописаном року), да има најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; да има има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављаљње 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање мита или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
да није правноснажно одуђен за привредни преступ у 
вршењу раније дужности, да има држављанство Репу-
блике Србије, да зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидат за директора не може 
да оствари предност приликом избора ако је у току 
избора утврђено да је против њега покренут кривични 
поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, 
потврђивањем оптужнице којој није претходила истра-
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га или доношењем решења о одређивању притвора 
пре подношења оптужног предлога - за кривична дела 
из става 4. члана 7. Правилника о ближим условима за 
избор директора установа образовања и васпитања. 
Уз пријаву кандидат подноси следеће доказе: CV (био-
графске податке), оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту (дозволи за 
рад), потврду о раду у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања са подацима о пословима и задацима, које 
је обављао - оригинал или оверена копија, уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (подноси се пре закључења уго-
вора о међусобним правима и обавезама директора), 
уверење о држављанству РС - оригинал или оверена 
копија (не старије од шест месеци), уверење надлеж-
ног суда да против кандидата није покренут кривични, 
поступак и да није покренута истрага, уверење издато 
од надлежне, полицијске управе о казненој евиденцији 
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и уверење, привред-
ног суда да кандидат није правноснажно одуђен за 
привредни преступ у вршењу раније дужности (сва три 
уверења не старија од шест месеци), извод из матичне 
књиге рођених (нови образац са холограмом) - ори-
гинал или оверена копија, фотокопија важеће личне 
карте или очитану биометријску личну карту; доказ да 
кандидат зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад - српски језик, у обавези су да доставе само 
кандидати који образовање нису стекли на српском 
језику, а доказује се потврдом одговарајуће високош-
колске установе да је кандидат положио испит из српс-
ког језика (оригинал или оверена фотокопија), предлог 
програма рада директора школе за мандатни период, 
евентуалне прилоге којима доказује своје стручне, 
организацијске, педагошке и друге способности. Прија-
ва која не садржи доказ о обуци и положеном испиту за 
директора сматраће се потпуном а изабрани кандидат 
ће бити у обавези да у законском року положи испит 
за директора. Осим утврђивања испуњености услова 
за избор директора, Комисија за избор директора цени 
доказ о резултату стручно педагошког надзора у раду 
кандидата (потребно је приложити извештај просвет-
ног саветника). Уколико се на конкурс пријави канди-
дат који је претходно обављао дужност директора шко-
ле, дужан је да достави резултате стручно педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања, 
ако су извршени за време док је кандидат био дирек-
тор установе. Сви докази се прилажу у оригиналу или 
овереним копијама. Пријава на конкурс, са доказима о 
испуњавању услова, доставља се лично или поштом на 
адресу: Основна школа „Моша Пијаде”, 29. новембра 
56-58, 26233 Иваново, Панчево, са назнаком: „Конкурс 
за директора”, у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Ближа 
обавештења могу се добити у Секретаријату школе и 
путем телефона: 013/629-106.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПРЕДРАГ КОЖИЋ“

26224 Дубовац, Цара Лазара 94

Наставник физике
са 30% радног времена, на одређено 

време до добијања сагласности 
надлежног органа за попуњавање 

слободног радног места на неодређено 
време, а најдуже до 31.08.2020. године 

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („ Сл. глас-
ник РС“ број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 
- одлука РС), кандидат треба да испуњава услове 
предвиђене у члановима 139, 140, 141 и 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања и то: 1. 
да има одговарајуће образовање; у складу са чл. 140, 
141 и 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања, наставник, васпитач и стручни сарадник 
јесте лице које је стекло одговарајуће високо образо-
вање на: студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: 1. студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-

мет односно групе предмета, 2. студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука (лице мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета); 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; изузетно, настав-
ник јесте и лице са стеченим одговарајућим високим 
образовањем на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне студије и специјалис-
тичке струковне студије), студијама у трајању од три 
године или вишем образовањем. Лице из горе наведе-
них ставова мора имати образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипло-
мирања, од најмање 30 бодова од којих је најмање 6 
бодова из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским сиситемом преноса бодова. Сматра се да 
наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току 
студија положио испите из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит за лицен-
цу има неопходно образовање. Лице, такође треба да 
има звање у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС“ број 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19). Лица која су 
стекла академско звање мастер, морају имати претход-
но завршене основне академске студије на студијском 
програму из области физике. Неопходно је доставити и 
доказ да лице: 2. има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, 3. није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
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 човечно-
сти и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање, 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Доказ о испуњености услова 
из тачке 5 кандидат доказује дипломом у случају да 
је завршио и стекао образовање на српском језику и 
самим прилагањем дипломе, доказао је испуњеност из 
услова из тачке под 5. У случају да је кандидат стекао 
образовање на страном језику потребно је да достави 
доказ да је положио испит из језика на коме се одвија 
образовно-васпитни рад по програму одговарајуће 
високо школске установе. Докази о испуњености усло-
ва из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на кон-
курсу, а доказ из тачке 2 изабрани кандидат подноси 
приликом закључења уговора о раду.

Наставник хемије
са 20% радног времена, на одређено 

време до добијања сагласности 
надлежног органа за попуњавање 

слободног радног места на неодређено 
време, а најдуже до 31.08.2020. године

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник 
РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлу-
ка РС), кандидат треба да испуњава услове предвиђене 
у члановима 139, 140, 141 и 142 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и то: 1. да има одгова-
рајуће образовање; у складу са чланом 140, 141 и 142 
Закона о основама система образовања и васпитања, 
наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које 
је стекло одговарајуће високо образовање на: студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: 1. студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет односно групе 
предмета, 2. студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 

које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука (лице 
мора да има завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета); на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; изузетно, наставник јесте и лице са стече-
ним одговарајућим високим образовањем на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне 
студије и специјалистичке струковне студије), студија-
ма у трајању од три године или вишем образовањем. 
Лице из горе наведених ставова мора имати обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова од којих је најмање 6 бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским сиситемом 
преноса бодова. Сматра се да наставник, васпитач и 
стручни сарадник који је у току студија положио испи-
те из педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу има неопходно обра-
зовање. Лице, такође треба да има звање у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник РС“ број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18, 11/19); 2. да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, 3. да није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање, 4. да има држављанство Републике 
Србије. 5. да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Доказ о испуњености услова 
из тачке 5 кандидат доказује: дипломом у случају да 
је завршио и стекао образовање на српском језику и 
самим прилагањем дипломе доказао је испуњеност из 
услова из тачке под 5. У случају да је кандидат стекао 
образовање на страном језику потребно је да достави 
доказ да је положио испит из језика на коме се одвија 
образовно-васпитни рад по програму одговарајуће 
високошколске установе. Докази о испуњености услова 
из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурсу, 
а доказ из тачке под 2 изабрани кандидат подноси при-
ликом закључења уговора о раду.

Наставник технике и технологије 
у 5. и 7. разреду и техничког и 

информатичког образовања у 8. 
разреду

са 30% радног времена (20% техника 
и технологија и 10% техничко 
и информатичко образовање), 

на одређено време до добијања 
сагласности надлежног органа за 

попуњавање слободног радног места 
на неодређено време, а најдуже до 

31.08.2020. године

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Сл. глас-
ник РС“ број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 
– одлука РС), кандидат треба да испуњава услове 
предвиђене у члановима 139, 140, 141. и 142. Закона 
о основама система образовања и васпитања и то: 1 
да има одговарајуће образовање; у складу са чланом 
140, 141 и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања, наставник, васпитач и стручни сарадник 
јесте лице које је стекло одговарајуће високо образо-
вање на: студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: 1. студије другог степена из 
научне, односно стручне обласи за одговарајући пред-
мет односно групе предмета, 2. студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
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научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука (лице мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета); 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; изузетно, настав-
ник јесте и лице са стеченим одговарајућим високим 
образовањем на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне студије и специјалис-
тичке струковне студије), студијама у трајању од три 
године или вишем образовањем. Лице из горе наведе-
них ставова мора имати образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипло-
мирања, од најмање 30 бодова од којих је најмање 6 
бодова из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским сиситемом преноса бодова. Сматра се да 
наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току 
студија положио испите из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит за лицен-
цу има неопходно образовање. Лице, такође треба да 
има звање у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС“ број 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19); 2. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, 3. да није осуђивано правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4. 
да има држављанство Републике Србије, 5. да зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Доказ о испуњености услова из тачке 5 кандидат 
доказује: дипломом у случају да је завршио и стекао 
образовање на српском језику и самим прилагањем 
дипломе, доказао је испуњеност из услова из тачке под 
5. У случају да је кандидат стекао образовање на стра-
ном језику потребно је да достави доказ да је положио 
испит из језика на коме се одвија образовно-васпитни 
рад по програму одговарајуће високо школске устано-
ве. Докази о испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5 
подносе се уз пријаву на конкурсу, а доказ из тачке под 
2 изабрани кандидат подноси приликом закључења 
уговора о раду.

Наставник енглеског језика
са 84,44% радног времена, на одређено 

време до добијања сагласности 
надлежног органа за попуњавање 

слободног радног места на неодређено 
време, а најдуже до 31.08.2020. године

УСЛОВИ: поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник 
РС“ број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 – одлу-
ка РС), кандидат треба да испуњава услове предвиђене 
у члановима 139, 140, 141 и 142 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и то: 1. да има одгова-
рајуће образовање; у складу са чланом 140, 141 и 142 
Закона о основама система образовања и васпитања, 
наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које 
је стекло одговарајуће високо образовање на: студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: 1. студије другог степена из научне, односно стру-
чне обласи за одговарајући предмет односно групе 
предмета, 2. студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука (лице 
мора да има завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета); на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 

2005. године; изузетно, наставник јесте и лице са стече-
ним одговарајућим високим образовањем на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне 
студије и специјалистичке струковне студије), студија-
ма у трајању од три године или вишем образовањем. 
Лице из горе наведених ставова мора имати обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова од којих је најмање 6 бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Сматра се да наставник, васпитач и 
стручни сарадник који је у току студија положио испи-
те из педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу има неопходно обра-
зовање. Лице, такође треба да има звање у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник РС“ број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18,11/19); 2. да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, 3. да није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица,запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање, 4. да има држављанство Републике 
Србије, 5. да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад; доказ о испуњености услова 
из тачке под 5. кандидат доказује: дипломом у случају 
да је завршио и стекао образовање на српском језику и 
самим прилагањем дипломе, доказао је испуњеност из 
услова из тачке под 5. У случају да је кандидат стекао 
образовање на страном језику потребно је да достави 
доказ да је положио испит из језика на коме се одвија 
образовно васпитни рад по програму одговарајуће 
високо школске установе. Докази о испуњености усло-
ва из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкур-
су, а доказ из тачке под 2 изабрани кандидат подноси 
приликом закључења уговора о раду.

Наставник ликовне културе
са 25% радног времена, на одређено 

време до добијања сагласности 
надлежног органа за попуњавање 

слободног радног места на неодређено 
време, а најдуже до 31.08.2020. године

УСЛОВИ: поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник 
РС“ број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 – одлу-
ка РС), кандидат треба да испуњава услове предвиђене 
у члановима 139, 140, 141 и 142 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и то: 1. да има одгова-
рајуће образовање; у складу са чланом 140, 141 и 142 
Закона о основама система образовања и васпитања, 
наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које 
је стекло одговарајуће високо образовање на: студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: 1. студије другог степена из научне, односно стру-
чне обласи за одговарајући предмет односно групе 
предмета, 2. студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука (лице 
мора да има завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета); на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; изузетно, наставник јесте и лице са стече-
ним одговарајућим високим образовањем на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне 
студије и специјалистичке струковне студије), студија-
ма у трајању од три године или вишем образовањем. 
Лице из горе наведених ставова мора имати обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких 

дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова од којих је најмање 6 бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Сматра се да наставник, васпитач и 
стручни сарадник који је у току студија положио испи-
те из педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу има неопходно обра-
зовање. Лице, такође треба да има звање у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник РС“ број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18,11/19); 2. да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, 3. да није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица,запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање, 4. да има држављанство Републике 
Србије, 5. да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад; доказ о испуњености услова 
из тачке под 5. кандидат доказује: дипломом у случају 
да је завршио и стекао образовање на српском језику и 
самим прилагањем дипломе, доказао је испуњеност из 
услова из тачке под 5. У случају да је кандидат стекао 
образовање на страном језику потребно је да достави 
доказ да је положио испит из језика на коме се одвија 
образовно васпитни рад по програму одговарајуће 
високо школске установе. Докази о испуњености усло-
ва из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкур-
су, а доказ из тачке под 2 изабрани кандидат подноси 
приликом закључења уговора о раду.

Наставник математике
са 88,88% радног времена, на одређено 

време до добијања сагласности 
надлежног органа за попуњавање 

слободног радног места на неодређено 
време, а најдуже до 31.08.2020. године

УСЛОВИ: поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Сл. глас-
ник РС“ број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 
– одлука РС), кандидат треба да испуњава услове 
предвиђене у члановима 139, 140, 141 и 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања и то: 1. 
да има одговарајуће образовање; у складу са чланом 
140, 141 и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања, наставник, васпитач и стручни сарадник 
јесте лице које је стекло одговарајуће високо образо-
вање на: студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: 1. студије другог степена из 
научне, односно стручне обласи за одговарајући пред-
мет односно групе предмета, 2. студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педагош-
ких наука (лице мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета); на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; изузетно, наставник јесте и 
лице са стеченим одговарајућим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академске, однос-
но струковне студије и специјалистичке струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или вишем 
образовањем. Лице из горе наведених ставова 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 је најмање 6 бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
сиситемом преноса бодова. Сматра се да наставник, 
васпитач и стручни сарадник који је у току студија поло-
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жио испите из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу има неопход-
но образовање . Лице, такође треба да има звање у 
складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС“ број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18, 11/19). Лица која су стекла академско 
звање мастер, односно дипломирани - мастер треба да 
имају завршене основне академске студије на студијс-
ким програмима из области математике или примење-
не математике (са положеним испитом из предмета 
геометрија или основи геометрије) или двопредметне 
наставе математике или физике односно математика 
и информатика. Неопходно је доставити доказ о ово-
ме; 2. да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђива-
но правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање, 4. да има држављанство Републике 
Србије, 5. да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Доказ о испуњености услова 
из тачке под 5. кандидат доказује: дипломом у случају 
да је завршио и стекао образовање на српском језику и 
самим прилагањем дипломе, доказао је испуњеност из 
услова из тачке под 5. У случају да је кандидат стекао 
образовање на страном језику потребно је да достави 
доказ да је положио испит из језика на коме се одвија 
образовно-васпитни рад по програму одговарајуће 
високо школске установе. Докази о испуњености усло-
ва из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкур-
су, а доказ из тачке под 2. изабрани кандидат подноси 
приликом закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја. Неоп-
ходно је доставити: 1. пријавни формулар одштампан 
и попуњен, 2. диплому, оригинал или оверену фото-
копију која није старија од 6 месеци у тренутку подно-
шења пријаве, 3. уверење о држављанству , оригинал 
или оверену фотокопију која није старија од 6 месеци 
у тренутку подношења пријаве, 4. доказ да није осуђи-
ван правосанажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица,запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 5. доказ да је положио испит из 
језика на коме се одвија образовно васпитни рад по 
програму одговарајуће високошколске установе (само 
за кандидате који нису завршили и стекли образовање 
на српском језику). Кандидати који испуњавају услове 
за пријем у радни однос и уђу у ужи избор биће упуће-
ни на претходну психолошку процену за рад са децом и 
ученицима у НСЗ. Након пријема резултата психолош-
ке процене конкурсна комисија ће обавити разговор 
са кандидатима и донети решење о избору кандида-
та. Пријаве на конкурс, са траженом документацијом 
доставити у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве слати на адресу школе: 
Основна школа „Предраг Кожић”, Дубовац, Цара Лаза-
ра 94, 26224 Дубовац, телефон: 013/767-008.

ПИРОТ

СРЕДЊА ШКОЛА У БАБУШНИЦИ
18330 Бабушница, Омладинских бригада бб

тел. 010/385-026
e-mail: gimbab@ptt.rs

Наставник стручних предмета у 
подручју рада Машинство и обрада 

метала, за предмете: Техничко 
цртање са нацртом геометријом 
са 30% радног времена, Хемија 
и машински материјали са 10% 

радног времена, Машински 
елементи са 10% радног времена, 
Организација рада са 10% радног 

времена, Техничко цртање са 
15% радног времена, Технологија 

образовног профила са 10% радног 
времена, Технологија обраде са 15% 

радног времена
на одређено време, ради замене одсутнe 

запосленe преко 60 дана, до повратка 
запослене са породиљског одуства и 
одсуства са рада ради неге детета, а 

најкасније до 31.08.2020. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Службени гласник РС”, број 88/17, 27/2018 - др. 
закони, 10/2019), и то да: а) има одговарајуће високо 
образовање у складу: са чланом 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС”, број 88/17, 27/2018 - др. закони, 10/2019), 
односно одговарајуће високо образовање стечено: 1) 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: (1) студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука (ово лице мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета); 2) на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године), Правилником о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада Машинство и обрада метала (“Службени гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 16/2015, 11/2016, 13/2016, 
2/2017, 3/2017, 8/2017, 4/2018, 18/2018, 1/2019 - исп. 
и 9/2019):

За наставника предмета Техничко цртање са 
нацртном геометријом и Техничко цртање: (1) 
дипломирани машински инжењер; (2) дипломирани 
инжењер машинства; (3) професор машинства; (4) 
дипломирани инжењер за развој машинске струке; 
(5) мастер инжењер машинства, претходно заврше-
не студије првог степена - основне академске студије 
у области машинског инжењерства; (6) дипломирани 
инжењер за развој - машинска струка.

За наставника предмета Хемија и машински 
материјали: (1) дипломирани хемичар; (2) профе-
сор хемије; (3) дипломирани машински инжењер; (4) 
дипломирани инжењер машинства; (5) дипломирани 
инжењер технологије - сви одсеци осим текстилног; 
(6) дипломирани инжењер металургије; (7) дипло-
мирани инжењер за развој машинске струке; (8) 
дипломирани хемичар опште хемије; (9) дипломи-
рани хемичар за истраживање и развој; (10) дипло-
мирани хемичар - смер хемијско инжењерство; (11) 
дипломирани инжењер хемије - смер аналитички; 
(12) професор машинства; (13) дипломирани хеми-
чар - професор хемије; (14) дипломирани хемичар - 
мастер; (15) дипломирани професор хемије - мастер; 
(16) мастер инжењер машинства, претходно завр-
шене студије првог степена - основне академске сту-

дије у области машинског инжењерства; (17) мастер 
инжењер технологије, претходно завршене студије 
првог степена - основне академске студије студијски 
програм инжењерство материјала; (18) мастер про-
фесор хемије; (19) мастер хемичар; (20) дипломирани 
инжењер за развој - машинска струка.

За наставника предмета Машински елементи: 
(1) дипломирани машински инжењер; (2) дипломи-
рани инжењер машинства; (3) професор машинства; 
(4) дипломирани инжењер за развој машинске струке; 
(5) мастер инжењер машинства, претходно завршене 
студије првог степена - основне академске студије у 
области машинског инжењерства.

За наставника предмета Организација рада: 
(1) дипломирани машински инжењер; (2) дипломира-
ни инжењер машинства; (3) дипломирани инжењер 
металургије - за образовне профиле: машински тех-
ничар и бродомашински техничар; (4) дипломирани 
инжењер организације рада; (5) професор машинства; 
(6) дипломирани инжењер за развој машинске струке; 
(7) мастер инжењер машинства, претходно заврше-
не студије првог степена - основне академске студије 
у области машинског инжењерства; (8) дипломирани 
инжењер за развој - машинска струка.

За наставника предмета Технологија образо-
вног профила (за образовне профиле: бра-
вар, аутомеханичар): (1) дипломирани машински 
инжењер; (2) дипломирани инжењер машинства; (3) 
професор машинства; (4) дипломирани инжењер за 
развој машинске струке; (5) мастер инжењер машин-
ства, претходно завршене студије првог степена - 
основне академске студије у области машинства; (6) 
дипломирани инжењер за развој - машинска струка.

За наставника предмета Технологија обраде: (1) 
дипломирани машински инжењер; (2) дипломирани 
инжењер машинства; (3) професор машинства; (4) мас-
тер инжењер металургије; (5) дипломирани инжењер 
за развој машинске струке; (6) мастер инжењер 
машинства, претходно завршене студије првог степе-
на - основне академске студије у области машинског 
инжењерства; (7) мастер инжењер машинства, прет-
ходно завршене студије првог степена - основне ака-
демске студије у области машинства.

Кандидат треба и да: б) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
в) није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за 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 
међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за кога није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; г) има држављанство 
Републике Србије; д) зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 
а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи. Канди-
дат уз пријавни формулар прилаже: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 
кандидат који је стекао одговарајуће високо образо-
вање по прописима који уређују високо образовање од 
10. септембра 2005. године доставља и оверену фото-
копију дипломе о завршеним студијама првог степена; 
оригинал уверења или потврде да лице није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним пра-
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вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање - издаје надлежна полицијска управа 
(не старије од 6 месеци); уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци); доказ одговарајуће високошкол-
ске установе о познавању српског језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику (оригинал 
или оверена фотокопија); потписану краћу биогра-
фију. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у 
року од 8 дана биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавање приме-
ном стандардизованих поступака. Кандидат који буде 
изабран, пре закључења уговора о раду дужан је да 
достави уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способност за рад са децом и ученицима (не старије од 
6 месеци). Пријавни формулар са потребном докумен-
тацијом подноси се у затвореној коверти непосредно 
или поштом на горенаведену адресу у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса са назнаком “Конкурс 
за пријем у радни однос”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Телефон за кон-
такт: 010/385-026.

ПОЖАРEВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
“СЛОБОДАН ЈОВИЋ”

12256 Волуја
тел. 012/880-100, 062/8425-141

e-mail: osvoluja@gmail.com

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове из члана 139 
и 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, и то:а) да има одговарајуће образовање у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника - наставник математике; б) 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; в) да има држављанство 
Републике Србије; г) да зна српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад; д) 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 за кога 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање. 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 и то: диплому о стеченом одговарајућем 
образовању; уверење о држављанству, не старије од 
6 месеци; личну биографију - CV. Сви докази се под-
носе у оригиналу или овереној фотокопији. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити узете у разма-
трање. Кандидати који буду 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 приме-
ном 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 
разговор са кандидатима са листе и доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Разговор са кандида-
тима биће обављен у просторијама школе. Пријаве са 
доказима о испуњености услова се предају непосред-
но у секретаријату школе сваког радног дана од 7.00 
до 14.00 часова или поштом на адресу: ОШ ”Слободан 
Јовић” Волуја, 12256 Волуја. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви”. Пријаве се предају у затвореној коверти са назна-
ком „За конкурс за пријем у радни однос на радно место 
наставника математике”.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“МОРАВСКИ ЦВЕТ”

12374 Жабари, Драгослава Весића 12
тел. 012/250-171

Сервирка - вешерка - спремачица
на одређено време ради замене 

запосленог, а најкасније до 14.11.2020. 
године

УСЛОВИ: у радни однос може да буде примљено 
лице које: 1. има одговарајуће образовање (заврше-
но основно образовање, II, III или IV степен текстилно 
техничке струке); 2. има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3. није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4. има држављанство Републике 
Србије; 5. зна српски језик и језик на коме се остварује 
васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези 
да приложи: оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, уве-
рење из суда да против кандидата није покренут кри-
вични поступак, донета наредба о спровођењу истраге, 
покренута оптужница или донето решење о одређи-
вању притвора (не старије од 6 месеци); оригинал/ове-
рена фотокопија уверења да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за наведена кривична дела из члана 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања, (не старије од 6 месеци); лекарско уверење 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фото-
копија), пријаву на конкурс са радном биографијом. 
Доказ о знању српског језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад доставља само кандидат који 
одговарајуће образовање није стекао на српском јези-
ку. Кандидат попуњава пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и одштампани формулар заједно 
са пријавом на конкурс и комплетном документацијом 
доставља лично или поштом на адресу ПУ „Моравски 
цвет” Драгослава Весића 12,12374 Жабари, са назна-
ком „За конкурс“. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији “Послови” 
НСЗ. Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс 
се неће узети у разматрање. Ближе информације могу 
се добити лично или позивом на телефон: 012/250-171.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ”

12000 Пожаревац, Вука Караџића 1

Васпитач на реализацији припремно-
предшколског програма

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице под условима прописаним законом и 
ако има: 1) високо образовање: на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне 
студије) по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године;  на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне 
студије), студијама у трајању од три године, или одго-
варајуће више образовање; 2) психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом; 3) није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 

у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање мита или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: потпуну личну и радну биогра-
фију, са адресом и контакт телефоном, диплому о сте-
ченом образовању; извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству РС, уверење да кандидат 
није осуђиван (уверење МУП-а); пријавни формулар 
(Образац пријавног формулара кандидати преузимају 
са сајта Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја). 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 одштампаним фор-
муларом, достављају установи. Пре закључења угово-
ра о раду кандидат доставља доказ којим потврђује 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији “Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати. По 
завршетку конкурса предата документа се неће враћа-
ти кандидатима. Пријаве се подносе лично или путем 
поште (са повратницом), на адресу: Предшколска уста-
нова „Љубица Вребалов” Пожаревац, Вука Караџића 
1, са назнаком „За конкурс”. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код директора и секретара 
Предшколске установе „Љубица Вребалов” Пожаревац 
и преко телефона: 012/210-308.

ПРИЈЕПОЉЕ

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ “ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ”

31319 Јасеново

Оглас објављен у публикацији “Послови” 
20.11.2019. године (број 856) поништава се за 
радно место: школски психолог, на одређено време 
до повратка раднице са породиљског одсуства и одсу-
ства са рада ради неге детета, са 50% радног времена, 
за рад у матичној школи Јасеново. У осталом делу кон-
курс је непромењен.

СМЕДЕРЕВО

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

тел. 026/4791-203

Наставник хемије
са 20% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: Поред општих услова прописан Законом о 
раду, кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образо-
вања и васпитања: да има одговарајуће образовање, у 
складу са чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основној 
школи; да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије, да зна српски језик и језик на коме се остварује 
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образовно-васпитни рад; обавезно је 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, педагош-
ких и методичких дисциплина и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства (део 
„Ново на сајту”), а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају уста-
нови. Потпуном пријавом сматра се својеручно потпи-
сана пријава која садржи: попуњен пријавни формулар 
(формулар за пријаву на конкурс), актуелни број фикс-
ног или мобилног телефона и тачну адресу пребива-
лишта, уверење о држављанству Републике Србије, 
не старије од 6 месеци (може и оверен препис/фото-
копија);оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених или 
оверен препис/фотокопију, доказ о неосуђиваности 
(уверење из МУП-а), уверење (потврда) високошкол-
ске установе да има образовање из члана 140 ЗОСОВ-а 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са европским системом преноса бодо-
ва. Кандидат који је у току студија положио испите из 
педагогије, психологије и методике или има положен 
стручни испит или испит за лиценцу, сматра се да има 
образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова, али о томе мора да пружи 
одговарајући доказ. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Напомена: документација се не враћа кандидатима 
који доставе пријаве. 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 при-
меном стандардизованих поступака. Лекарско уверење 
доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Пријаве се достављају непосредно или путем 
поште на адресу школе, са назнаком „За конкурс”.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР“
11420 Смедеревска Паланка, Војводе Степе20

рел. 026/340-721

Оглас објављен у публикацији „Послови“, дана 
13.11.2019. године, за радна места: дефектолог - 2 
извршиоца, поништава се у целости.

СОМБОР

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ СА
ДОМОМ “ВУК КАРАЏИЋ”

25000 Сомбор, Радоја Домановића 98
тел. 025/459-081

Спремачица - чистач просторија
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
односно до повратка радника са 

боловања

УСЛОВИ: I степен стручне спреме - сведочаноство о 
завршеном основном образовању и васпитању и све-
дочанство осмог разреда; психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом и ученицима; да 
лице није осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 

лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
треба да испуњавају опште услове који су прописани 
Законом о основама система образовања и васитања 
(“Службени гласник РС” број 88/2017, 27/2018-др.
закони и 10/2019) и Законом о раду. Кандидат треба 
да поднесе: 1. попуњен и одштампан пријавни фор-
мулар који се налази на званичној интернет страници 
Министарства; 2. доказ да има одговарајуће образо-
вање/сведочаноство о завршеном основном образо-
вању и васпитању и сведочанство осмог разреда; 3. 
уверење о држављанству; 4. доказ да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 5. доказ да зна српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад. Услови се 
доказују приликом пријема у радни однос и провера-
вају се у току рада. Доказ да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма прибавља се пре закључења уговора о раду. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

СРЕДЊA ШКОЛA
„СВЕТИ САВА“ СОМБОР

Наставник предметне наставе - 
математика

на одређено време ради замене одсутне 
раднице преко 60 дана

Наставник практичне наставе са 
технологијом рада за образовни 

профил педикир и маникир
на одређено време ради замене одсутне 

раднице преко 60 дана, за 25,35% 
радног времена

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог обра-
зовања из члана 140 и 141 став 4 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 
88/17, 27/18 - др.зак. и 10/19) и за радно место настав-
ника предметне наставе - математика поседовање 
одговaрајућег образовања из члана 2 став 1 тачка 13 
Правилника о степену и врсти образовања наставника 
из општеобразовних предмета, стручних сарадника и 
васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник“ бр. 8/15, 11/16, 13/16-исп., 13/16, 2/17, 
13/18 и 7/19); за рaдно место наставника практичне 
наставе за образовни профил педикир и маникир чла-
на 3 став 1 тачка 9 подтачка (3) Правилника о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада личне услуге („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник“ бр. 16/15) и петогодишње радно искуство у струци 
стеченим после специјалистичког односно мајсторског 
испита; психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-

сти и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; држављанство Републике Србије, да 
кандидат зна језик на ком се остварује образовно-вас-
питни рад, у складу са чл. 139 ст. 1 тачка 5) и 141 став 
7 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: биографију 
(уколико је кандидат са радним искуством - податке о 
радном искуству и пословима које је бављао); оверену 
фотокопију дипломе; уверење о држављанству Репу-
блике Србије - оригинал или оверена фотокопија, не 
старије од 6 месеци од дана подношења пријаве; уве-
рење да кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
- не старије од 6 месеци од дана подношења пријаве; 
доказ о познавању српског језика доставља кандидат 
који није стекао диплому на српском језику. За рaдно 
место наставника практичне наставе за образовни про-
фил педикир и маникир у складу са чланом 141 став 4 
Закона о основама система образовања и васпитања 
- потврда о петогодишњем радном искуству у струци 
стеченом после специјалистичког, односно мајсторс-
ког испита. Пријавни формулар кандидат попуњава на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документа-
цију заједно са одштампаним пријавним формуларом 
доставља установи. Уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученици-
ма подноси изабрани кандидат пре закључења угово-
ра о раду. У поступку одлучивања о избору наставника 
и стручног сарадника конкурсна комисија врши ужи 
избор кандидата које упућује на претходну проверу 
психофизичких способности за рад са ученицима, коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови“. Пријаве се примају 
путем поште на адресу: Средња школа „Свети Сава“, 
Подгоричка 7, Сомбор. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити у секретаријату школе, 
на телефон: 025/432-810, 415-699.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ПУ “ПОЛЕТАРАЦ”
22300 Стара Пазова, Владимира Хурбана 13

тел. 022/311-223

Васпитач за рад са децом узраста од 
три године до поласка у школу

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих законом предвиђених услова, 
кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: 
1. да има одговарајуће образовање и то: образовање 
стечено на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, или на студијама првог степена (основне ака-
демске, основне струковне, специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или вишим 
образовањем - васпитач; 2. има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом; 3. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
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на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме се ост-
варује васпитно-образовни рад. Кандидати су дужни 
да попуне формулар за пријаву на конкурс који се 
налази на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.
rs›wp-content›uploads›2015/08). Пријаве поднете без 
приложеног попуњеног формулара сматраће се непот-
пуним и неће бити узете у разматрање. Уз одштампа-
ни формулар потребно је приложити: молбу - пријаву 
са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном 
и имејл-адресом; оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању; оригинал или оверену фотокопију 
уверења из казнене евиденције МУП-а не старије од 6 
месеци; оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству, не старију од 6 месеци; доказ о знању 
српског језика на коме се остварује васпитно-образов-
ни рад; (доказ о познавању језика на коме се остварује 
васпитно-образовни рад кандидат доставља само уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на српском 
језику, кандидат који није стекао одговарајуће образо-
вање на српском језику доставља уверење да је поло-
жио испит из српског језика са методиком, по програму 
одговарајуће високошколске установе); извод из мати-
чне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију 
(нови образац са холограмом - трајно важење). Доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом (лекарско уверење) доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови” НСЗ. Непотпуне, 
неблаговремене и пријаве послате електронским путем 
неће се разматрати. Докази о испуњености услова пре-
дати по истеку рока за достављање пријава неће бити 
узети у разматрање. Установа није у обавези да враћа 
конкурсну документацију. Пријаве се подносе на адре-
су установе, са назнаком „Пријава на конкурс за посло-
ве васпитача” у затвореној коверти. Информације о 
конкурсу могу се добити у предшколској установи и на 
телефон 022/311-223 код секретара. Решење о избору 
кандидата биће донето у року предвиђеном у чл. 154 
став 7 Закона.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
„РАДИВОЈ ПОПОВИЋ”

22000 Сремска Митровица, Фрушкогорска 73
тел. 022/639-185

Магационер/економ
на одређено време, замена одсутне 

запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: средња стручна спрема правно-биротехнич-
ког смера, економског смера, гимназија; знање рада 
на рачунару; рад у школи за ученике са сметњама у 
развоју и инвалидитетом. Кандидат мора да испуња-
ва услове за пријем у радни однос у складу са чланом 
139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС” бр. 81/2017): да има 
одговарајуће образовање; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
има држављанство Републике Србије; зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Услови за пријем у радни однос доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току рада. 
Докази о испуњености услова за пријем у радни однос 
(да лице има одговарајуће образовање, није осуђивано 

и зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад), саставни су део пријаве на конкурс, 
а доказ да лице има психичку, физичку и здравствену 
способност 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 развоја 
Републике Србије, а потребну документацију заједно 
са попуњеним и одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи. Попуњен и одштампан пријавни 
формулар и потребну документацију кандидати могу 
доставити у Секретаријат школе лично или на адресу 
школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
узете у разматрање. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”.

ГИМНАЗИЈА 
“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

22300 Стара Пазова, Светосавска 5
тел. 022/310-271

Наставник руског језика
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, са 
55% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу 
са чл. 140 и чл.142. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (стечено на студијама другог 
степена, мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) или на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; и образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са европским системом преноса бодо-
ва, односно следећи степен и врста стручне спреме: 
1) професор, односно дипломирани филолог за руски 
језик и књижевност 2) мастер филолог (студијски про-
грам или главни предмет, односно профил Руски језик 
и књижевност), 3) мастер професор језика и књижев-
ности (студијски програм или главни предмет, односно 
профил, руски језик и књижевност), 4) мастер профе-
сор слависта- руски језик и књижевност, 5) мастер про-
фесор предметне наставе (претходно завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет). Остали услови: поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима: поседовање држављанства 
Републике Србије; знање српског језика и језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад; неосуђива-
ност правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање. 

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: попуњен пријавни 
формулар са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја; радну 
биографију; оверену фотокопију дипломе; уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или ове-
рену фотокопију); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију), уверење о неос-
уђиваности из МУП-а. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученици-
ма доставља се пре закључења уговора о раду. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Све пријаве са приложе-
ном документацијом доставити на адресу Гимназија 
„Бранко Радичевић”, 22300 Стара Пазова, Светосавска 
5, лично или поштом, са назнаком „Конкурс за настав-
ника руског језика”.

ШАБАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЦВИЈИЋ”

15352 Змињак, Војводе Мишића 1

Наставник француског језика
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, са 
30% радног времена

УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде 
примљено лице које има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018-др.закони и 10/2019) - наставник, васпитач 
и стручни сарадник јесте лице које је стекло одгова-
рајуће високо образовање на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне стру-
дије, специјалистичке академске студије) и то: студије 
другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајуће предмете, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Лице из подтачке 2 овог члана 
мора да има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма, да није осуђивано за кривична дела из члана 139 
став 1 тачка 3 Закона, да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају уста-
нови.

ОСТАЛО: Потребна документација: оверена фотоко-
пија дипломе о стеченом образовању; доказ да лице 
није осуђивано правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање, злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није у складу са законом утврђено дискрими-
наторно понашање; уверење о држављанству Репу-
блике Србије, доказ о знању српског језика (односи се 
на кандидате који нису образовање стекли на српском 
језику). Уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Пријаве се подносе 
у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремена пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве доставити лично или поштом на горе наведену 
адресу.

ОШ ,,ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ”
Клење, Дринска 1

тел. 015/457-737, 015/457-026
e-mail: os.klenje@ptt.rs

Наставник енглеског језика
са 90% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидати за наставника енглеског језика 
и наставника разредне наставе треба да испуњавају 
следеће услове: 1. да имају одговарајуће високо обра-
зовање у складу са чл. 140 Закона о основама систе-

Наука и образовање
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Наука и образовање

ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018 и 10/2019) и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17 , 13/2018 
и 11/2019), 2. да имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење о томе као доказ доставља кандидат који буде 
изабран пре закључења уговора о раду); 3. да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (оригинал или оверена фотокопија уверења 
из МУП-а да није старије од 6 месеци); 4. да имају 
држављанство Републике Србије; 5. да знају српски 
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања прописано је да наставник, васпи-
тач и стручни сарадник јесте лице које је стекло одго-
варајуће високо образовање: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; (2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1. тачка 
1) подтачка (2) члана 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс треба 
да доставе следећа документа: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем високом обра-
зовању у складу са чл. 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018 и 10/2019) и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/2018 и 
11/2019); уверење о држављанству - оригинал или ове-
рена фотокопија, не старије од 6 месеци; доказ да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (оригинал или оверена фотокопија уверења из 
МУП-а да није старије од 6 месеци), доказ да зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад, односно српски језик (диплома издата и стечена 
на српском језику или уверење одговарајуће високош-
колске установе да је лице положило испит из српског 
језика оригинал или оверена фотокопија). Напомена: 
доказ да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима - доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Након истека 
рока за достављање пријава није могуће достављање 
доказа о испуњености услова. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање. Шко-
ла није у обавези да враћа конкурсну документацију. У 
складу са чланом 155. став 1 и 2 у вези са чланом 154. 
став 2. Закона о основама система образовања и вас-
питања, кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним пријавним 

формуларом достављају установи. На пријавном фор-
мулару кандидати треба да допишу адресу пребива-
лишта односно боравишта, контакт телефон и адресу 
електронске поште ако је кандидат поседује. Пријавни 
формулар са доказима доставити у року 8 дана од дана 
оглашавања у публикацији „Послови” на адресу: ОШ 
„Лза К. Лазаревић”, Дринска 1, 15357 Клење. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе и преко телефона 015/457-737.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЋА СТАНОЈЛОВИЋ”

Коцељева, Доситејева 3
тел. 015/556-390

Наставник математике 
на одређено време, место рада: 

Коцељева и издвојена сеоска одељења
4 извршиоца

УСЛОВИ: Према Правилнику о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи (“Сл. гласник РС” број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) за радно место могу да 
конкуришу лица следећих квалификација: професор 
математике, дипломирани математичар, дипломира-
ни математичар за теоријску математику и примене, 
дипломирани математичар за рачунарство и инфор-
матику, дипломирани математичар - информатичар, 
професор математике и рачунарства, дипломира-
ни математичар за математику економије, професор 
информатике - математике, дипломирани математичар 
- астроном, дипломирани математичар - примењена 
математика, дипломирани математичар - математи-
ка финансија (са изборним предметом Основи гео-
метрије), дипломирани информатичар, мастер матема-
тичар, мастер професор математике, мастер професор 
математике и физике, мастер професор математике 
и информатике, мастер професор физике и матема-
тике, мастер професор информатике и математике, 
дипломирани професор математике-мастер, дипломи-
рани математичар – мастер, дипломирани инжењер 
математике - мастер (са изборним предметом Основи 
геометрије), дипломирани математичар - професор 
математике, дипломирани математичар - теоријска 
математика, дипломирани инжењер математике (са 
изборним предметом Основи геометрије), професор 
хемије - математике, професор географије - матема-
тике, професор физике - математике, професор био-
логије - математике, професор математике - теоријско 
усмерење, професор математике - теоријски смер, 
дипломирани математичар и информатичар, дипло-
мирани математичар - механичар, мастер професор 
предметне наставе. Посебна знања и вештине: возач-
ка дозвола Б категорије. Трајање конкурса: до попуне 
радног места. Заинтересовани кандидати могу да се 
обрате послодавцу лично или путем наведеног контакт 
телефона, радним данима од 7.00 до 15.00 часова.

Наставник немачког језика и 
књижевности

са 88,89% радног времена, на одређено 
време 

УСЛОВИ: Према Правилнику о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи (“Сл. гласник РС” број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) за радно место могу 
да конкуришу лица следећих квалификација: профе-
сор, односно дипломирани филолог за немачки језик 
и књижевност, мастер филолог (студијски програм или 
главни предмет/профил немачки језик), мастер про-
фесор језика и књижевности (студијски програм или 
главни предмет/профил немачки језик), мастер про-
фесор језика и књижевности (студијски програм Језик, 
књижњвност и култура), мастер професор предметне 
наставе (претходно завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет). Посебна знања и вештине: возачка дозвола 
Б категорије. Трајање конкурса: до попуне радног мес-
та. Заинтересовани кандидати могу да се обрате посло-
давцу лично или путем назначеног контакт телефона, 
радним данима од 7.00 до 15.00 часова.

Наставник руског језика и 
књижевности

са 70% радног времена, на одређено 
време, место рада: Општина Коцељева 

- Каменица, Љутице, Градојевић, 
Ћуковине, Баталаге и Голочело

УСЛОВИ: Према Правилнику о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи (“Сл. гласник РС” број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) за радно место могу 
да конкуришу лица следећих квалификација: профе-
сор, односно дипломирани филолог за руски језик и 
књижевност, мастер филолог (студијски програм или 
главни предмет/профил руски језик), мастер професор 
језика и књижевности (студијски програм или главни 
предмет/профил руски језик), мастер професор сла-
виста - руски језик и књижевност, мастер професор 
предметне наставе (претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет). Посебна знања и вештине: возач-
ка дозвола Б категорије. Трајање конкурса: до попуне 
радног места. Заинтересовани кандидати могу да се 
обрате послодавцу лично или путем наведеног контакт 
телефона, радним данима од 7.00 до 15.00 часова.

УЖИЦЕ

NS PRO GROUP
31000 Ужице, Трг партизана 10

тел. 031/518-143

Предавач енглеског језика у 
радионицама страних језика

на одређено време од 3 месеца, за рад у 
Ужицу, Пожеги, Ариљу, Бајиној Башти, 

Чајетини и Косјерићу

УСЛОВИ: VI - VII степен стручне спреме, виши конвер-
зацијски ниво енглеског језика 

Предавач немачког језика у 
радионицама страних језика

на одређено време од 3 месеца, за рад у 
Ужицу, Пожеги, Ариљу, Бајиној Башти, 

Чајетини и Косјерићу

УСЛОВИ: VI - VII степен стручне спреме, виши конвер-
зацијски ниво немачког језика.

ОСТАЛО: Контакт особа: Весна Златић, тел. 031/518-
143, 060/157-1571. Конкурс је отворен до 12.12.2019. 
године.

ВРАЊЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЖАРКО ЗРЕЊАНИН УЧА”

17525 Радовница

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да 
испуњава услове прописане чланом 122 ст. 1 ст. 2 
и ст. 5 139 и 140 ст 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Службени гласник РС” бр. 
88//2017, 27/2018 и 10/2019- др. закони) и чланом 2 
Правилника о ближим условима за избор директора 
установа образовања и васпитања (“Службени глас-
ник РС”, бр. 108/2015); да има одговарајуће високо 
образовање: 1. 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета, (2) сту-
дије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука, 2) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 
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10. септембра 2005. године; 2. да има дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника, 3. да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, 4. да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузмање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрчену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање, 5. да није осуђиван 
правоснажном пресудом за привредни преступ, 6. да 
има држављанство Републике Србије, 7. да зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад, 8. да има најмање 8 година рада у установи 
на пословима образовања и вапитања, након стеченог 
одговарајућег образовања, 9. да има положен испит за 
директора школе.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обаве-
зи да приложи: 1. оверен препис / оверену фотокопију 
дипломе о стеченом високом образовању, 2. оверен 
препис / оверену фотокопију документа о положеном 
испиту за лиценцу, односно стручном испиту, 3. ориги-
нал/оверену фотокопију потврде о радном стажу, нај-
мање 8 година рада у области образовања (не старије 
од 6 месеци), 4. оригинал/оверену фотокопију уверења 
да кандидат није осуђиван правоснажно за наведена 
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања (не ста-
рије од 6 месеци), 5. оригинал / оверену фотокопију 
уверења да канадидат није осуђиван правоснажно за 
привредни преступ, 6. оригинал/оверену фотокопију 
уверења да против кандидата није покренут кривич-
ни поступак (не старије од 6 месеци), 7. оригинал/ове-
рену фотокопију уверења о држављанству (не старије 
од 6 месеци), 8. оригинал/оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених (не страије од 6 месеци), 
9. доказ о резултату стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (извештај просветног саветника ако 
га поседује а уколико је кандидат предходно обављао 
функцију директора школе и доказ о резултату струч-
но педагошког надзора школе и оцену спољног вред-
новања, 10. лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здрваственој способности за рад са децом и учени-
цима (не старије од 6 месеци), 11. пријаву на конкурс 
са радном биографијом и преглед кретања у служби 
и стручним усавршавањем, 12. план и програм рада 
школе. Доказ о знању српског језика на којем се оства-
рује образовно-ваститни рад, доставља само кандидат 
који одговарајуће образовање није стекао на српском 
језику. Кандидат изабран за директора школе који 
нема положен испит за директора дужан је да га поло-
жи у року од две године од дана ступања на дужност, 
у складу са условима прописаним законом. Кандидат 
попуњава пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и одштампани формулар заједно са пријавом 
на конкурс за избор директора и комплетном доку-
ментацијом доставља лично или поштом на адресу 
школе, у затвореној коверти са назнаком “Конкурс за 
избор директора школе”, лично или путем поште. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Непотпуне и небблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање. 

ВРШАЦ

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
26300 Вршац, Дворска 17-19

тел. 013/831-701
e-mail: vuk.karadzic1@gmail.com

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: директор установе може да буде лице које 
испуњавауслове прописане чланом 122, 139 и чланом 
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања и услове прописане Правилником о ближим 
условима за избор директора установе образовања и 

васпитања („Службени гласник РС”, број 108/2015): 
1. да има одговарајуће високо образовање 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 академ-
ске студије и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета и (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педагош-
ких наука - у ком случају је неопходна завршеност сту-
дија 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 обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; да испуњава 
услове за наставника те врсте школе и подручја рада, 
педагога или психолога; 1. да има обуку и положен 
испит за директора установе (изабрани кандидат који 
нема положен испит за директора дужан је да у року 
до 2 године од дана ступања на дужност положи наве-
дени испит у складу са условима прописаним Законом 
о основама система образовања и васпитања - „Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019); 2, да има 
дозволу за рад за наставника, васпитача и стручног 
сарадника; 3. да има најмање 8 (осам) година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања; 4. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 5. да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање 3 месеца као и за 
кривична дела насиља у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
и давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за кога није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање, да није против њега 
покренут кривични поступак доношењем наредбе о 
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој 
није претходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре доношења оптужног пред-
лога за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; 
да није правоснажно осуђиван за привредни преступ 
у вршењу раније дужности; 6. да има држављанство 
Републике Србије; 7. да зна српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уколико се на конкурс не пријави ниједан 
кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 
ст. 1. и 2. Закона о основама система образовања и 
васпитања, за директора школе може бити изабрано и 
лице које, уз испуњеност осталих горе наведених усло-
ва, има одговарајуће образовање из члана 140 став 3. 
истог закона, то јест високо образовање стечено на 
студијама првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне студије) или 
на студијама у трајању од три године, или више обра-
зовање, за наставника те врсте школе, дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и 
положен испит за директора школе и најмање десет 
година рада у установи на пословима васпитања и обра-
зовања, након стеченог одговарајућег образовања. 
Документа која се достављају уз пријаву за конкурс: 1. 
преглед кретања у служби са биографским подацима 
и предлогом програма рада директора школе; 2. ори-
гинал или оверен препис/фотокопију дипломе о стече-
ном образовању; 3. оригинал или оверен препис/фото-
копију дозволе за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника (лиценца), 4. оригинал или оверен препис/
фотокопију уверења о обуци и положеном испиту за 
директора установе (пријава која не садржи уверење 
о положеном испиту за директора установе неће се 
сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у 
обавези да у законском року положи испит за директо-
ра школе); 5. оригинал или оверен препис/фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије; не старије 
од 6 месеци; 6. 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, уверење о неосуђиваности - привредни 
суд и уверење о некажњавању- МУП); не старије од 6 
месеци; 7. оригинал потврда о радном искуству, однос-
но годинама рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; 8. оригинал потврда одговарајуће установе да 
је кандидат положио испит из српског језика (осим кан-
дидата који су средње, више или високо образовање 
стекли на српском језику, што се доказује оргиналом 
или овереним преписом/фотокопијом дипломе за наве-
дени ниво образовања); 9. лекарско уверење (може и 
из радног досијеа, а кандидат који буде изабран ће 
накнадно пре закључења уговора доставити ново 
лекарско уверење оригинал/оверена фотокопија); 
10. оригинал или оверен препис/фотокопију извод из 
матичне књиге рођених; 11. оверену фотокопију дока-
за о резултатима стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата и то извештај просветног саветника ако га 
поседује, у супротном је потребно доставити потврду 
надлежне Школске управе да није вршен стручно-пе-
дагошки надзор кандидата (само за кандидате који су 
претходно обављали дужност директора установе); 12. 
оверену фотокопију доказа о резултатима стручно-пе-
дагошког надзора школе и оцену спољашњег вредно-
вања за кандидата који је претходно обављао дужност 
директора школе, у супротном је потребно доставити 
потврду надлежне Школске управе да у периоду њего-
вог мандата није вршен стручно-педагошки надзор 
школе (само за кандидате који су претходно обавља-
ли дужност директора установе). Рок за пријављивање 
кандидата је 15 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Пријаве са доказима 
о испуњавању услова конкурса могу се поднети лич-
но у затвореној коверти или препорученом поштом на 
адресу школе: ОШ “Вук Караџић”, 26300 Вршац, Двор-
ска 17-19, са назнаком „Конкурс за директора”. Пријава 
на конкурс за избор директора, заједно са потребном 
документацијом доставља се установи. Кандидат који 
се пријављује на послове директора школе попуњава 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
уз одштампани пријавни формулар треба да прило-
жи доказе о испуњавању услова прописаних законом 
наведене у овом конкурсу. Школа нема обавезу да 
пријављеном кандидату враћа документацију. Ближа 
обавештења могу се добити у секретаријату школе, на 
телефон: 013/831-701 или на број секретара школе: 
066/8056-503.

ЗРЕЊАНИН

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”

Бока, Маршала Тита 33

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: за директора може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: да има одговарајуће високо 
образовање у складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања стечено: 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета, студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдициплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких 
наука; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, за настав-
ника, педагога или психолога; лице из става 1 тачка 
1) подтачка (2) члана 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања, мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета; да 
има дозволу за рад (лиценцу) наставника, педагога или 
психолога; да има дозволу за рад директора - лиценцу 
за директора (кандидат који нема лиценцу за директо-
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ра може бити изабран, али ће бити дужан да испит за 
директора положи у року од две године од дана сту-
пања на дужност); 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 кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (српски језик); да има најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања. Изузетно, 
ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одго-
варајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања, дужност 
директора средње 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 образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. 
Уз пријаву и попуњен пријавни формулар који се пре-
узима са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, кандидат је 
дужан да достави следећу документацију: диплому о 
стеченом одговарајућем високом образовању (ориги-
нал или оверену фотокопију); уверење о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу (оригинал 
или оверена фотокопија); дозволу за рад директора 
школе, односно уверење о положеном испиту за дирек-
тора школе, уколико га поседује (оригинал или овере-
на фотокопија); 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 знању језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски 
језик (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику); уверење да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за наведена кри-
вична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); уверење 
надлежног привредног суда да кандидат није правос-
нажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније 
дужности (оригинал или оверена фотокопија, не ста-
рије од 6 месеци); уверење из суда и тужилаштва да 
против кандидата није покренут кривични поступак, 
донета наредба о спровођењу истраге, покренута 
оптужница или донето решење о одређивању прит-
вора (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 
6 месеци); потврду да има најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора у раду канди-
дата (извештај просветног саветника), уколико га посе-
дује; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања (уколико 
је кандидат претходно обављао дужност директора 
установе); биографију са кратким прегледом кретања 
у служби и предлогом програма рада директора шко-
ле. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима доставља се пре 
закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава 
на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати. Благовременом прија-
вом на конкурс сматра се пријава која је непосредно 
предата школи пре истека рока утврђеног у конкурсу 
или је пре истека тог рока предата пошти у облику 
препоручене пошиљке. Потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи радну биографију и све прилоге 
који се захтевају у конкурсу. Кандидат може доказе о 
испуњености услова за избор да достави после исте-
ка рока за достављање пријава на конкурс, али само 
ако учини вероватним да те доказе није могао да бла-
говремено прибави из оправданих разлога. Накнадно 
достављање доказа може се прихватити само ако их је 

школа примила пре него што је комисија почела да раз-
матра конкурсни материјал. Пријаве се подносе лично 
или путем поште на горенаведену адресу, са назнаком: 
“Конкурс за избор директора школе”. Додатне инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара школе 
на број телефона: 023/846-604.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОВАН ДУЧИЋ”

23211 Клек, Васе Мискина 47
тел. 060/5252-118

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време 

2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: 
1. да је пунолетан; 2. да је стекао одговарајуће висо-
ко образовање: IV степен стручне спреме, медицинска 
сестра - васпитач, лица која су оспособљена са рад са 
децом јасленог узраста за радно место медицинска сес-
тра-васпитач, 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 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, да се против кандидата 
не води кривични поступак - подноси се приликом кон-
курисања: 5. да има држављанство Републике Србије. 
Кандидати достављају: пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја: кратку биогра-
фију; извод из матичне књиге рођених (оверена фото-
копија); диплому о стеченој стручној спреми (оверена 
фотокопија); уверење о држављанству (оверена фото-
копија, не старија од 6 месеци). Доказ о испуњености 
услова из тачке 3 конкурса (лекарско уверење) подно-
си кандидат који буде изабран, пре закључења уговора 
о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса публикацији Националне 
службе за запошљавање „Послови“. Пријаве са потреб-
ном документацијом доставити на адресу: Основна 
школа „Јован Дучић“, 23211 Клек, Васе Мискина 47, са 
назнаком „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информа-
ције можете добити на телефон: 060/5252-118 секре-
тар школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОВАН ДУЧИЋ”

23211 Клек, Васе Мискина 47
тел. 060/5252-118

Спремачица
на одређено време 

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: 
1) да је пунолетан; 2) да има завршену основну шко-
лу (I степен); 3) да има психичку , физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом  и ученицима; 4) 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но 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 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, да се против 
кандидата не води кривични поступак - подноси кан-
дидат приликом конкурисања; 5) да има држављан-
ство Републике Србије. Уз пријаву на оглас кандидат 
треба да приложи: попуњен пријавни формулар који 
се налази на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, извод из 

матичне књиге рођених (оверена фотокопија), сведо-
чанство о завршеној основној школи (оверена фотоко-
пија); уверење о држављанству (оверена фотокопија, 
не старија од 6 месеци). Доказ о испуњености услова 
из тачке 3 (лекарско уверење) подноси кандидат који 
буде изабран, пре закључења уговора о раду. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији Националне службе за запошљавање 
„Послови“. Пријаве са кратком биографијом и потреб-
ном документацијом доставити на адресу: Основна 
школа „Јован Дучић“, 23211 Клек, Васе Мискина 47, са 
назнаком „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информа-
ције можете добити на телефон: 060/5252-118, секре-
тар школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОВАН ДУЧИЋ”

23211 Клек, Васе Мискина 47
тел. 060/5252-118

Наставник немачког језика и 
књижевности

на одређено време, са 44,44% радног 
времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
1. да је пунолетан; 2. да је стекао одговарајуће високо 
образовање, према Правилнику о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гл. РС“, бр. 11/19) професор, односно дипл. 
филолог за немачки језик и књижевност, дипл. профе-
сор немачког језика и књижевности, мастер филолог - 
главни предмет немачки језик, мастер проф. немачког 
језика и књижевности, главни предмет немачки језик, 
дипл.филолог англиста - мастер, мастер проф. језика 
и књижевности, мастер проф. предметне наставе - 
претходно завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 3. 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 4. да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица 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 човечно-
сти и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, да се против кандидата не води кривични 
поступак предаје кандидат приликом конкурисања, 5. 
да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву 
на конкурс кандидат треба да приложи формулар за 
пријаву на конкурс, преузет са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја; извод из матичне књиге рођених (оверена фото-
копија); диплому о стеченој стручној спреми (оверена 
фотокопија); уверење о држављанству (оверена фото-
копија, не старија од 6 месеци). Доказ о испуњености 
услова из тачке 3 конкурса (лекарско уверење) подно-
си кандидат који буде изабран, пре закључења уговора 
о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији Националне служ-
бе за запошљавање „Послови“. Пријаве на конкурс, 
са потребном документацијом, доставити на адре-
су: Основна школа „Јован Дучић“, 23211 Клек, Васе 
Мискина 47, са назнаком „За конкурс“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Бли-
же информације можете добити на телефон: 060/5252-
118, секретар школе.
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ПОСАО ЗА 200 РАДНИКА ТОКОМ 
НАРЕДНЕ ГОДИНЕ

Промоција компаније „Линглонг“ у Зрењанину

Компанија „Линглонг“ реализовала је 
промоцију у великој сали Културног цен-
тра у Зрењанину, 27. новембра 2019. годи-
не. Град Зрењанин и Национална служба 
за запошљавање - Филијала Зрењанин 
пружили су подршку при организовању 
промоције и информисању кандидата 
заинтересованих за запошљавање у овој 
компанији. 

„Линглонг“ у Индустријској зони 
Југоисток у Зрењанину гради фабрику 
за коју је камен темељац положен мар-
та ове године, када је најављена градња 
фабрике на 500.000 квадратних мета-
ра и план запошљавања 1.200 радника. 
Закључком Владе Србије, пројекат из-
градње фабрике пнеуматика „Линглонг“ 
у Зрењанину проглашен је за пројекат од 
значаја за Србију.

„Планови за наредни период утврђи-
ваће се на основу изградње саме фабри-
ке. План запошљавања не обухвата само 
прву фазу запошљавања, већ и у наред-
ним годинама. Компанија најпре плани-
ра запошљавање људи на кључним пози-
цијама, као што су електроинжењери и 
машински инжењери, затим електрича-
ри, електротехничари на одржавању, као 
и остале струке на одржавању,“ изјавио је 
Џанг Шуанг, менаџер за људске ресурсе у 
овој компанији. Господин Шуанг најавио 
је да се почетак рада компаније планира 
за крај 2020. године, а број запослених за 
следећу годину је 200. 

У препуној сали Културног центра 
презентацију је пратио велики број за-
интересованих за рад у овој реномира-
ној компанији. Презентацију је одржао 
господин Џанг Шуанг, уз превод Јелене 
Маринковић, запослене у „Линглонгу“. 
Представљање је организовано из три 
дела: емитован је видео о компанији, 
потом је о историјату „Линглонга“, раз-
воју, запошљавању, као и о плановима 

за будућност говорио господин Шуанг, 
док су на крају присутни имали прили-
ку да аплицирају за посао у компанији. 
С обзиром на неочекивано велики одзив 
заинтересованих, планирани интервјуи 
са кандидатима накнадно ће бити реа-
лизовани.

„Линглонг“ се бави производњом 
пнеуматика, како за аутомобиле тако и 
за камионе, грађевинску и пољоприв-
редну механизацију и тешка теретна 
возила. Робна марка „Линглонг“ спада 
међу 500 највећих брендова, а у Кини је 
2016. године то био водећи бренд.

Компанија је основана 1975. године и 
спада међу 3 највећа произвођача гума 
у Кини и међу 20 највећих у свету. Произ-
води бренда „Линглонг“ дистрибуирају 
се у 180 земаља у свету. Од 2014. ком-
панија примењује стратегију глобализа-
ције. Поред 5 фабрика које пнеуматике 
производе у Кини, план је да 3 фабрике 

буду отворене у свету: једна је подигнута 
на Тајланду, друга се гради у Зрењанину, 
а трећу планирају да отворе у САД, што 
говори колико је инвестиција у зрења-
нински погон значајна за ову компанију.

Када је реч о професионалном раз-
воју у компанији, он може ићи у два сме-
ра: у смеру средњег менаџмента и у сме-
ру инжењеринга, креће се од најнижих 
позиција, а затим постоје могућности за 
напредовање.

„Линглонг“ заинтересованима за 
посао нуди основну зараду и бонусе (за 
присутност, за прековремени рад, за 
таргет и друго). Такође, реч је о компети-
тивној заради и систему који омогућава 
напредовање.

С обзиром да пре покретања произ-
водње у компанији желе да имају обу-
чене и спремне руководиоце и раднике, 
већ од децембра 2019. ће бити покренута 
процедура за одлазак у Кину на обуку. 
Обука у трајању од 6 до 12 месеци пла-
нирана је од јануара 2020. године. 

Један од присутних на презентацији 
био је Зрењанинац Милан Тадин, по за-
нимању инжењер хемијске технологије. 
„Информисао сам се о фирми и видим да 
су у овој производњи међу највећима у 
Европи. Радио сам у бечејском ‚Фадипу‘, 
а када је фирма пропала, остао сам без 
посла. Тренутно радим у једној фирми у 
Мађарској, али бих желео да се вратим 
и радим у Зрењанину. За рад у овој ком-
панији јесте потребна моја струка, па ћу 
предати CV“, каже Милан.

Александра Штрбац 
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На Београдском сајму одржан је 
Међународни сајам хране и пића и оп-
реме, на којем су се представили произ-
вођачи који своје производе припремају 
на традиционалан начин, од квалитет-
них сировина. У препуној хали ређали су 
се штандови са националним специја-
литетима, ручно рађеним и органским 
производима, а посетиоци су могли да 
пробају и купе оне који су им се највише 
допали. Током сајма организовани су па-
нели, али и радионице „Знањем до циља“, 
како би се заинтересованим учесницима 
приближило предузетништво и могућ-
ности маркетинга на друштвеним мре-
жама.  

На 14. Сајму етно хране и пића 
учествовало је више од 400 излагача и 
у оквиру пратећег програма организо-
ван низ предавања и панела на актуелне 
теме. Првог дана присутне је поздравио 
председник Савета сајма Гаврило Весе-
линовић, који је истакао значај малих 
произвођача домаће хране који излажу, 
подршку и помоћ коју произвођачи до-
бијају у промоцији својих производа, као 
и рад регионалних привредних комора.

Сајам су посетили и представници 
Града Београда, који је поред Министар-
ства за пољопривреду, шумарство и во-
допривреду покровитељ манифестације. 
Помоћник градоначелника Андреја Мла-
деновић позвао је присутне да посете 
штанд Града Београда, на којем се пред-
ставља велики број излагача, а који су 
за покретање и развој посла користили 
подстицаје и субвенције Секретаријата 
за привреду. „Предузетници су доказали 
значај те подршке тако што су напра-
вили и представили одличне производе 
врхунског квалитета и поносно предста-
вљају наш град на сајму“, истакао је Мла-
деновић.

Он је додао да се овај сајам сваке го-
дине све више развија и да је све више 
излагача и посетилаца. „Пратимо напре-
дак предузећа и пољопривредних газ-
динстава и примећујемо да су направи-
ли озбиљан помак у квалитету и начину 
презентације. То нам улива наду да ће 
српска пољопривредна производња на-
ставити да се развија и унапређује“, ре-
као је Младеновић. 

Градски секретар за привреду Ми-
линко Величковић рекао је да је област 
пољопривредне производње веома ва-
жна за Београд, који од укупно 327.000 
хектара земљишта има чак 277 хиљада 
пољопривредног земљишта. 

„Град Београд повећава субвенције 
за пољопривредне произвођаче, које су 
2013. године износиле око 20 милиона 
динара, а данас су 10 пута веће. Следеће 
године издвојићемо 240 милиона дина-
ра за те намене“, истакао је градски се-
кретар. Он је додао да на сајму излажу 
пољопривредни произвођачи из свих 
градских општина, са својим органским 
воћем и поврћем, винима, сиревима, су-
хомеснатим производима, слаткишима...

Новина од ове године на сајму је 
и пратећа манифестација „Знањем до 
циља“, на којој се представљају привре-
дници који су користили субвенције Гра-
да за набавку опреме, проширење произ-
водње, иновације и услуге. 

Радионице су организоване са 
циљем да се заинтересованима прибли-
же програми самозапошљавања, осни-
вање стартапова, али и могућности мар-
кетинга на друштвеним мрежама. 

Предавање „Предузетник - моја шан-
са за успех“ одржала је Весна Живковић 
Костић, начелница Одељења за програ-
ме запошљавања и предузетништво Фи-
лијале за град Београд НСЗ. Упознајући 
присутне са тиме шта значи бити пре-
дузетник и како покренути сопствени 
бизнис, она је истакла да је важно да онај 
ко улази у предузетништво има јасну ви-
зију како да своју идеју реализује на тр-

жишту. „Предузетник мора да буде упо-
ран, обазрив, вредан и спреман да учи и 
стиче додатне вештине и знања, али и да 
буде спреман да преузме ризик. Онима 
који се баве приватним послом није мо-
тив само новац, већ и то што раде за себе 
и могу да располажу својим временом“, 
објаснила је Весна. 

Она је подсетила да од око 500 суб-
венција које додељује Национална служ-
ба годишње, око 200 добију млади до 30 
година, као и да охрабрује информација 
да има све више младих са високим об-
разовањем који желе да остану у Србији 
и покрену сопствени посао. 

Гост предавач био је млади преду-
зетник Виктор Вилдовић, који је посао 
започео уз субвенције НСЗ. Он је пред-
ставио свој пројекат и бизнис идеју - лед 
сијалицу и нагласио да му је помоћ На-
ционалне службе много значила за ре-
шавање плаћања пореза и доприноса у 
првој години пословања.  

Последњег дана Етно сајма додеље-
не су награде и специјална признања, а 
главну награду - Робна марка из Србије, 
добили су „Jerry Catering Service“ и фарма 
„Бела река“.

ПРОМОЦИЈА ДОМАЋЕ ХРАНЕ И ПРОИЗВОДА
Одржан 14. Сајам етно хране и пића

Јелена Бајевић



Бесплатна публикација о запошљавању 6101.08.201 04.12.2019. | Број 858 |   

У Севернобанатском округу, који је у надлежности Фи-
лијале Кикинда НСЗ, већ више година са успехом се реализује 
програм основног образовања одраслих, намењен особама које 
нису стекле основно формално образовање.

Програм функционалног основног образовања одраслих је 
део школског система и реализује се у основним школама које 
за то имају решење издато од стране надлежног министарства. 
Највећим делом оно је врло слично редовном основном образо-
вању ученика (наставни плани и програм, методе подучавања, 
оцењивање, додељивање диплома), с тим што је прилагођено 
узрасту полазника, њиховим могућностима, укључујући и 
могућност бржег завршавања школског програма. Формално 
образовање одраслих намењено је особама које су пропустиле 
могућност да заврше основну школу.

Од 2011. године, кроз пројекат „Друга шанса“, а касније и 
кроз законом дефинисани део система образовања у Републи-
ци Србији, Филијала Кикинда НСЗ успешно реализује функ-
ционално oсновно образовање одраслих сарадњом са пет ос-
новних школа у округу.

ОШ „Глигорије Попов“ у Руском Селу, ОШ „Васа Стајић“ у 
Мокрину, ОШ „Петефи Шандор“ у Сенти, ОШ „Новак Радонић“ 
из Мола и ОШ „Темеркењ Иштван“ у Торњошу, у школској 
2019/2020. уписале су 85 незапослених лица са евиденције На-
ционалне службе за запошљавање са циљем стицања знања 
и квалификација потребних за лични и професионални развој, 
побољшање квалитета живота (личног, породичног, природног 
и социјалног окружења), рад и запошљавање. 

Настава се у поменутим школама реализује кроз три ци-
клуса образовања. Први циклус jе намењен лицима која немају 
завршена 4 разреда основне школе, у други циклус се уписују 
лица која немају стечено сведочанство петог, односно шестог 

разреда основне школе, а трећи циклус је намењен лицима 
којима је циљ завршетак седмог, односно осмог разреда.

Изузетном сарадњом школа, предметних наставника, 
андрагошких асистената и запослених у Националној служби 
за запошљавање, полазници функционалног основног обра-
зовања одраслих корак по корак савладавају градиво и стичу 
нова знања која су им неопходна за рад и запошљавање.

Kонтинуираним радом од 2011. године, кроз ову активну 
меру политике запошљавања Филијала Кикинда је побољшала 
квалификациону структуру лица на евиденцији незапослених, 
јер се на тај начин смањио број лица са непотпуно завршеном 
основном школом и унапредила могућност запошљавања ста-
новништва.

ПОНОВО У КЛУПАМА

Јелена Бајевић

Функционално основно образовање одраслих у Филијали Кикинда

Сајам запошљавања на Звездари

Сала у Академији пословних 
струковних студија Београд била је пуна 
оних који су тражили посао, али и посло-
даваца који су понудили чак 600 разли-
читих слободних радних места. Незапос-
лени су имали прилику да предају своје 
радне биографије и упознају се са радом 
29 послодаваца који су на сајму предста-
вили своје пословање.

Економисти, просветни радници, 
продавци, магационери, само су нека од 

занимања која су се тражила на сајму 
запошљавања на Звездари, који тради-
ционално организују та општина и На-
ционална служба за запошљавање. 

Синиша Кнежевић, заменик директо-
ра Филијале за град Београд НСЗ, иста-
као је да је овај сајам права прилика да 
незапослени у складу са својим образо-
вањем и афинитетима нађу запослење с 
обзиром на добру понуду радних места. 

„Сајмови запошљавања су мера која 
даје изузетно добре резултате. Поред ор-
ганизовања сајмова, општина Звездара 
учествује заједно са НСЗ у спровођењу 
мера активне политике запошљавања у 
оквиру јавних радова, стручне праксе, 
програма новог запошљавања и само-
запошљавања“, каже Кнежевић. Он је 
подсетио да ће у фебруару следеће го-
дине бити расписани јавни позиви и поз-
вао послодавце и незапослене да буду 
у сталном контакту са Националном 
службом како би правовремено добили 
све информације о програмима и мера-
ма који се спроводе. 

Присутне је поздравила и Виолета 
Филип, заменица председника Општине 
Звездара, која је истакла да је та општи-

на једна од водећих у Београду када је 
реч о средствима која се издвајају за 
област запошљавања. “Ове године у те 
намене уложено је 4 милиона динара, а 
као најатрактивнију меру бих издвојила 
јавне радове, на којима су ангажована 
теже запошљива лица. Поред тога, орга-
низујемо едукативне трибине и овакве 
сајмове у сарадњи са НСЗ”, рекла је она и 
најавила да ће општина и следеће годи-
не издвојити средства у циљу промоције 
запошљавања. 

Послодавце и посетиоце поздрави-
ла је и Снежана Лекић, руководилац за 
стручну праксу и каријерно вођење. 

„Академија је прва државна висо-
кошколска установа која је у свој настав-
ни процес увела концепт дуалног обра-
зовања и наша мисија је да образујемо 
стручне кадрове у складу са потребама 
тржишта рада“, истакла је Снежана Ле-
кић.  

Током сајма, на штанду НСЗ могле 
су да се добију све информације о акту-
елним програмима за подстицање запо-
шљавања, а посетиоци су могли да до-
бију помоћ у писању радне биографије. 

Весна Данић

ПРАВИ ПУТ ДО ПОСЛА
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С.Д., Извор: Земун.рс

Градска општина Земун и СОС Де-
чија села Србија промовисали су 
пројекат „Јачање ромских породи-
ца у Земуну за већу запосленост“. 

У питању је пројекат који се односи на 
подршку ромским породицама у ризи-
ку и процес запошљавања. Пројекат је 
део програма Европске уније „Подршка 
инклузији Рома“, који спроводи Стална 
конференција градова и општина Србије. 

Како је саопштено из Општине Зе-
мун, овај пројекат представили су пред-
седник Градске општине Земун Дејан 
Матић, начелница Управе ГО Земун 
Катарина Зрилић и национална дирек-
торка Фондације СОС Дечја села Србија 
Весна Мраковић Јокановић.

Дејан Матић се захвалио партнери-
ма на пројекту и истакао да је Општина 
Земун активна у програмима које спро-
води Стална конференција градова и 
општина(СКГО), као и у пројектима које 
финансира Европска унија. 

„Овај конкретан пројекат је само јед-
на у низу мера које у сарадњи са Владом 
Републике Србије, ресорним министар-
ствима, Градом Београдом и надлежним 
секретаријатима спроводимо у циљу 
смањења броја незапослених. Управо на 
недавно одржаном Сајму запошљавања 
било је у понуди приближно 1.400 рад-
них места. Наставићемо у овом правцу, 
спроводећи политику равномерног раз-

воја Земуна и одговорну политику према 
сваком нашем суграђанину, без обзира 
на верску и националну припадност или 
боју коже“, рекао је Матић.

За активно запошљавање ромског 
становништва у Србији Европска унија је, 
у оквиру програма који спроводи СКГО, 
издвојила 1,4 милиона евра, од чега је 
за општину Земун опредељено 51.426 
евра. Циљ пројекта је да омогући јачање 
положаја ромске популације у локал-
ним заједницама, кроз имплементацију 
приоритетних националних и локалних 
стратешких мера које се односе на Роме.

Начелница Управе Градске општине 
Земун Катарина Зрилић је рекла да ова 
општина негује активности које пру-
жају помоћ суграђанима који се налазе 
у неједнаком положају. „Управо кроз ре-
ализацију овог пројекта бићемо у при-
лици да све оне предрасуде, уколико 
уопште постоје, отклонимо, и да ромска 
популација добије прилику да се запос-
ли и побољша квалитет живота“, истакла 
је Катарина Зрилић.

Градска општина Земун и хума-
нитарна организација СОС Дечија села 
Србија потписали су споразум о послов-
но-техничкој сарадњи који омогућава 
заједничку реализацију пројекта „Ја-
чање ромских породица у Земуну за 
већу запосленост“, а који укључује мере 
за смањење сиромаштва, унапређење 

социјалне инклузије, економско осна-
живање и повећање функционалности 
породица у ризику на подручју општине 
Земун.

Национални директор Фондације 
СОС Дечија села Србија Весна Мраковић 
Јокановић је захвалила ГО Земун на ус-
пешној сарадњи. „Наша сарадња је запо-
чета пре четири године, кроз наш Центар 
за оснаживање Рома и подршку породи-
ци, који ради у сарадњи са АДРА Србија 
и ОШ ‚Бранко Пешић‘ из Земуна. Верујем 
да ћемо и кроз овај пројекат, заједнич-
ким трудом и радом, подржати значајан 
број породица и појединаца, укључујући 
децу и допринети побољшању квалитета 
њиховог живота“, рекла је Весна Мрако-
вић Јокановић.

Током 14 месеци трајања пројек-
та, кроз Центар за оснаживање Рома 
и подршку породици, Општина Земун 
и Фондација СОС Дечија села Србија 
пружиће подршку у запошљавању око 
30 незапослених Рома, радити на уна-
пређењу родитељских компетенција и 
обезбеђивању адекватне бриге о деци за 
бар 30 ромских породица у ризику, док 
ће пројектом бити обухваћено и најмање 
100 деце из ових породица.

Фондација СОС Дечија села Србија 
већ 15 година ради на унапређењу ква-
литета живота деце и младих без роди-
тељског старања, оснаживању породица 
у ризику, економском осамостаљивању 
младих из рањивих група, као и пру-
жању помоћи у ургентним ситуацијама 
локалном становништву и избеглицама 
кроз различите видове подршке. Фон-
дација је чланица Међународне органи-
зације СОС Дечија села основане 1949. 
године, која данас пружа подршку за 
више од 1.200.000 људи у 136 земаља и 
територија.

ПРИЛИКА ЗА КВАЛИТЕТНИЈИ ЖИВОТ
Пројекат „Јачање ромских породица у Земуну за већу запосленост”

„Кроз реализацију овог пројекта бићемо у прилици да 
све оне предрасуде, уколико уопште постоје, отклонимо, 

и да ромска популација добије прилику да се запосли и 
побољша квалитет живота“, каже начелница Управе 

Градске општине Земун Катарина Зрилић



Бесплатна публикација о запошљавању 6301.08.201 04.12.2019. | Број 858 |   

Колико си пута чуо/чула да се неко 
„залаже за мир у свету”? Да ли си запра-
во разумео/ла шта то значи? Да ли сма-
траш да живимо у праведном друштву? 
Да ли је образовање заиста бесплатно? 
Да ли расте стопа насиља над различи-
тим друштвеним групама? Да ли сви 
млади имају једнаке услове за запошља-
вање? Да ли се повећава вршњачко на-
сиље и шта му је узрок? Ово је само део 
од низа питања постављених на „Youth 
Rights Talks 2019“, догађају који је пру-
жио младим људима простор да изразе 
своје ставове, поделе своја размишљања 
о друштвеним проблемима, изнесу своја 
искуства и на тај начин успоставе дија-
лог са младима из целе Србије, као и осо-
бама из институција, медија, омладин-
ских и организација цивилног друштва, 
инфлуенсерима и другим значајним ак-
терима у друштву.

Целодневни догађај окупио је око 
сто младих људи из целе Србије, омла-
динских радника и радница, тренерица 

и тренера, едукатора и едукаторки, ин-
флуенсера и инфлуенсерки, доносиоце 
одлука и многе друге значајне актере 
који су заједно дискутовали о наведеним 
и другим питањима која су саставни део 
и Универзалне декларације о људским 
правима. Желела се, пре свега, промо-
висати улога младих људи у очувању 
мира и стварању праведног и инклузи-
вног друштва. Део учесника је у првом 
делу овог догађаја добио прилику да из-
несе личне примере и искуства када су 
били дискриминисани, осетили неједна-
кост, вршњачко насиље, када нису имали 
једнак приступ образовању/становању/
запослењу као други.

Међу онима који су се осврнули на 
ове исповести био је и кикбоксер Ненад 
Пагонис, који је и сам имао драматично 
лично искуство и поручио: „Кад вас од-
бију за посао, то је прилика за раст, а не 
да се разочарате. Лично сам из пораза 
највише учио. Сваки пут сам се пропи-
тивао: шта то треба да побољшам да бих 
идући пут победио! Сваки проблем који 
сам имао био је прилика за раст“, казао 
је Пагонис. 

Највећу пажњу вероватно је изазвао 
део догађаја под називом „Кад крене 
наша фрка - Разговори на врућим столи-
цама“, када су сви ученици у неколико 
група припремили питања за дијалог 
са експертима и експерткињама, однос-
но представницима/цама институција и 
организација који су седели на „врућим 
столицама“ и одговарали на питања. У 
овој улози били су: Милан М. Марковић, 
шеф Тима Уједињених нација за људска 
права, Бранкица Јанковић, повереница 
за заштиту равноправности, Емилија Па-
нић из Министарства омладине и спорта, 
Немања Радојевић, народни посланик, и 
Хелена Вуковић, активисткиња. Готово 

да није било питања везаних за младе 
која нису додирнута у овом дијалогу - од 
образовања, преко запошљавања до дис-
криминације рањивих група.

Наведено је да закони постоје, али 
има оних који их не поштују. „Искуство 
казује да је, рецимо, послодавцима лак-
ше да плате казну него да на 25 радника 
запосле једну особу са инвалидитетом“, 
подсетила је Бранкица Јанковић, напо-
мињући да она као повереник за заштиту 
равоправности највише притужби добија 
због дискриминације на тржишту рада. 

Говорило се и о (не)доступности и (не)
пристучаности образовања за одређе-
не групе, питањима насиља над ЛГБТ 
особама и другим темама. Многи про-
блеми ће се решити, како је истакнуто, 
када се побољша економска ситуација у 
друштву, јер је јасно да се у свету људ-
ска права највише поштују у економски 
најразвијенијим и најуређенијим земља-
ма.

„Youth Rights Talks 2019“ програмски 
се ослонио на „Циљеве одрживог развоја“, 
дефинисане у Агенди одрживог развоја 
2030, а који представљају план за ства-
рање боље и одрживе будућности за чо-
вечанство. Од 17 циљева одрживог раз-
воја који се баве глобалним изазовима, 
као што су сиромаштво, климатске про-
мене, мир, правда…, посебан фокус био је 
на циљевима 10 (Смањење неједнакости) 
и 16 (Мир, правда и снажне институције). 
Догађај су организовали Београдски цен-
тар за људска права, Тим УН за људска 
права и Мисија ОЕБС-а у Србији. Најавље-
но је да ће се сличан скуп регионалног 
карактера одржати 14. децембра у Новом 
Саду.

МЛАДИ УНАПРЕЂУЈУ ДРУШТВО
У Београду одржан „Youth Rights Talks 2019“

Славица Даниловић 
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У Подруму „Палић“ је отворена ново-
изграђена хладњача и дестилерија поро-
дичне компаније „Андекс“, у коју је укуп-
но уложено близу 11,5 милиона евра. Ова 
компанија је пре две године преузела 
Подрум „Палић“ и до сада су креирали 11 
нових брендова у 10 категорија - ракија и 
јаких алкохолних пића.

Хладњача, која је изграђена на 
месту некадашње фабрике Подрум „Па-
лић“, има капацитет складиштења 6.000 
тона смрзнутих производа са линијама 
за прераду вишње и паприке, а прости-
ре се на површини од 7.000 квадратних 
метара. Сама дестилерија има капацитет 
прераде три милиона литара јаких алко-
холних пића, а обухвата површину од 11 
хиљада квадратних метара прерадног и 
складишног капацитета.

Како је најављено, у сезони ће бити 
запослено 160 радника, а план је да се 
у првој години производње на домаће и 
регионално тржиште пласира више од 
50 производа.

У изградњу хладњаче и дестилерије 
компанија је из сопствених средстава ин-
вестирала 4,7 милиона евра, из кредита 
банке обезбеђено је 2,7 милиона евра, а 
Фондација „Просперитати“ обезбедила 
је 4,05 милиона евра. „Као сировину за 
производњу природне ракије користимо 
воће произведено у нашим воћњацима и 
откупљено из кооперантске производње, 
а производња обухвата природне ракије 

у две квалитативне категорије прерад-
ног капацитета 500.000 литара, као и 
ликере и ароматизована јака алкохолна 
пића - пелинковац, вотка, амаро, џин, 
узо, виски, вињак, капацитета 2,5 мили-
она литара“, кажу у компанији.

Подрум „Палић“ је била најстарија 
српска винарија, са традицијом од 1896. 
године, у чијем је поседу било 147 хек-
тара земљишта дуж српско-мађарске 
границе, подрум капацитета 12 милиона 
литара, линија за пуњење, огроман мага-
цински простор. Приватизација подрума 
почела је 2002. године.

Компанија „Андекс“ из Суботице ос-
нована је 1992. године, као друштво са 
стопостотним приватним капиталом, 
породично оријентисаног управљања и 
руковођења. У последњој деценији за-
бележен је огроман раст у погледу вр-
сте делатности које се обављају, као и у 
погледу развојних планова за текући и 
наредни период, а који је конкретно ре-
зултирао изградњом хладњаче и дести-
лерије на простору фабрике на Палићу.

КОНКУРС ЗА ПОВОЉНЕ КРЕДИТЕ
Нова шанса за мале привреднике

Извор: blic.rs, фото: subotica.com

У СЕЗОНИ ПОСАО ЗА 160 РАДНИКА
Нова хладњача и дестилерија на Палићу

У току је нови „Програм промоције предузетништва и 
самозапошљавања“, који обезбеђује 300 милиона динара за 
привреднике почетнике како би развили или унапредили свој 
бизнис. Предвиђено је да привредници добију право на финан-
сијску подршку кроз бесповратна средстава од 20 одсто, а мо-
рају да прођу и обуку.

Један од оних који се боре за своје место на тржишту је и 
Никола Станишић, директор фирме „Шумска тајна“. Произво-
ди које прави његова компанија тренутно се налазе у око 500 
објеката у Србији. Он је за РТС изјавио како су финансије ве-
лики проблем, јер банке не препознају почетнике у пословању 
док не напуне две године. „Осим сопствених средстава, немамо 
могућности да се финансирамо из других извора“, указује Ни-
кола, чија фирма постоји годину и по. 

Њему, као и другим новооснованим предузетницима, 
пољопривредним газдинствима, микро и малим привредним 
друштвима старости до две године, који желе да покрену или 
унапреде свој бизнис, у борби са конкуренцијом могао би да 
помогне нови национални програм промоције предузетништ-
ва и самозапошљавања. 

„Ми смо се пријавили за пројекат који имплементира 
Привредна комора Србије. Било је само питање времена када 
ће такав један пројекат да крене у Србији, јер су досадашњи 
извори финансирања за мале фирме и почетнике у пословању 
били недоступни или неповољни“, наводи Станишић.

Банкарски кредити додељиваће се за набавку производне 
опреме, машина, постројења, садница, куповину или адапта-
цију пословног или производног простора, те за обртна сред-
ства. Све то уз погодности и нижу каматну стопу која је фиксна, 
у максималном износу од 5,99 одсто на годишњем нивоу.

„Пројекат ће се спроводити у првој фази искључиво сред-
ствима обезбеђеним у министарству, односно у Влади Србије 

у буџету. Триста милиона динара је обезбеђено за те сврхе“, 
истиче државни секретар у Министарству привреде Драган 
Стевановић. По завршетку прве фазе, Немачка развојна банка 
обезбедиће бесповратна средства од 12,9 милиона евра. Сви 
они који хоће и желе да остваре право на ова средства морају 
да прођу курс или обуку која ће трајати пет дана.

„Сви почетници у пословању имају визију и велику енер-
гију, али улазе са јако мало знања, а то је баш оно што ПКС 
пружа - да се пише бизнис план и пружи саветовање у току 
целокупног кредита и процеса финансирања“, наводи Никола 
Станишић.

За нови програм промоције предузетништва и самозапо-
шљавања током 20 дана интересовање је показало 130 особа, 
око 60 је попунило апликацију, а међу њима су 33 привредна 
субјекта. Пријаве трају до краја године. Програм реализују Вла-
да Србије, Немачка развојна банка и Привредна комора Србије.

Извор: ртс.рс
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На трећи конкурс у оквиру пројекта 
„500 задруга у 500 села“ стигло је гото-
во 300 захтева. Средства, 667 милиона 
динара, добило је 58 пројеката из целе 
Србије. Предуслов да уђу у конкуренцију 
било је да добију одобрење своје општине.

Задруга „Морава“ окупља поврта-
ре из шест пожешких села. Пре неколи-
ко година су успели да врате задружну 
имовину, али им је далеко већи подсти-
цај, кажу, новац који су добили у оквиру 
пројекта за оживљавање задруга.

„Покушаћемо и надам се успети да 
створимо могућност да наши задругари 
уместо сировине продају готов производ. 
Превасходно ћемо се базирати на произ-
водњу, паковање и прераду купуса, па-
прике, парадајза, краставаца и осталог 
поврћа“, каже Бранко Варничић, дирек-
тор „Мораве“.

Још 12 задруга је добило новац за 
прераду, а остале за основну производњу.

„Добро је што су средства добиле 
задруге које се баве радно интензивном 
производњом и прерадом, јер само у из-
возу воћа просечна цена свежег воћа из 
Србије је негде око 80 евроценти, а пре-
рађеног воћа око 1,90“, каже Зоран Кесе-
ровић, аутор пројекта „500 задруга у 500 
села“.

“За три године, колико траје проје-
кат, формирано је 605 задруга. То је им-

пресивна бројка која говори да је враће-
но поверење у задругарство Србије, где 
имамо јаку и добро позиционирану заду-
гу, па можемо да кажемо да ће то село 
остати да живи“, каже Милан Кркокабић, 
министар без портфеља задужен за ре-
гионални развој.

На трећем конкурсу за доделу сред-
става боље су прошле новоосноване за-
друге - новац су добиле 33, а од оних које 
већ раде и имају место на тржишту 23 
задруге су добиле средства. 

Пројекат је од свог почетка, 2017. го-
дине, премашио сва очекивања и вратио 
поверење у задругарство у Србији. За ове 
три године бесповратним средствима 
помогнут је рад 152 задруге и начињен 
историјски помак у задругарству Србије, 
а овим пројектом и пројектима Нацио-
налног тима за препород села Србије 
Кабинет министра задуженог за регио-
нални развој активно ради на изгледима 
да села у Србији спасе од пражњења и 
одумирања.

ЗА СПАС СЕЛА
Задругама 667 милиона динара за унапређење производње

Jедан од водећих трговинских ланаца на тржишту Србије 
– „Меркатор С“, у Словенији је покренуо продају производа ма-
лих српских произвођача, окупљених под брендом “Укуси мога 
краја”, што даље отвара врата новим тржишним позицијама 
за домаће производе у региону и Европској унији.

„Након пет година пажљивог развоја, српски бренд Укуси 
мога краја извезен је на тржиште Европске уније, а на рафо-
вима 90 „Меркаторових“ продавница у Словенији нашли су се 
пекмез, слатко, џем, пинђур, компот, салата, љутеница и други 
аутентични домаћи прехрамбени производи, припремљени по 
традиционалној рецептури“, рекао је председник Привредне 
коморе Србије Марко Чадеж.  

„Позиционирање и пласман српских производа преко тр-
говинских ланаца као што је ‚Меркатор С‘, са асортиманом од 
преко 70 одсто робе домаћих произвођача и добављача, при-
мер је успешне приче о рађању српске робне марке, према ори-
гиналним рецептима нашег поднебља, који одговарају укусу 
избирљивог европског потрошача“, указао је Чадеж.

Према његовим речима, синергија произвођача, квалите-
тан производ и подршка трговинских платформи јесте пут до 
веће видљивости, боље тржишне позиције и нових партнера, 
али и унапређења читавог сектора привреде. Један од приори-
тета Привредне коморе Србије јесте да подржи и подстакне из-
воз и интернационализацију пословања чланица, како би биле 

што успешније на страним тржиштима, а успех бренда “Укуси 
нашег краја” важан је корак у том правцу.

Када је створен, 2015. године, бренд “Укуси мога краја” 
окупљао је свега неколико произвођача, који су за пласман 
својих 60 производа тражили поузданог партнера, а данас је 
порастао на 26 произвођача и 200 производа, који остварују 
један одсто укупног промета „Меркатора С“. 

Извор: ПКС

СРПСКИ БРЕНД „УКУСИ МОГА КРАЈА” НА 
ТРЖИШТУ ЕУ

РТС
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Бренд „Фузија тестенине“, иако по-
стоји тек око девет месеци, постао је врло 
познат на тржишту, пре свега у Новом 
Саду, где је рођена и живи Душица Ми-
лосављевић, која је и творац овог брен-
да. За „Послове“ нам је рекла да је идеја 
о започињању сопственог бизниса код 
ње постојала дуже време. „Требало ми 
је бар четири-пет година пре него што 
сам се одважила на тај корак. По стру-
ци сам графички дизајнер, али сам се 
јако мало бавила тим послом, само као 
фриленсер. Радила сам као комерцијали-
ста у једној фирми, из које сам, убрзо по 
завршетку породиљског одсуства после 

рођења трећег детета, добила отказ као 
технолошки вишак. Тада сам се прија-
вила Националној служби за запошља-
вање, где ме је саветница обавестила о 
предстојећој предузетничкој обуци и ту 
почиње прича о конкретним корацима у 
започињању сопственог бизниса“, каже 
Душица.

Она је по завршетку предузетничке 
обуке конкурисала код НСЗ за добијање 
субвенције за самозапошљавање. „Сред-
ства која сам добила била су делић ула-
гања, али и главни покретач целе приче. 
Определила сам се да покренем произ-
водњу тестенина, а у овом послу почетна 
улагања су заиста велика. Чекала ме је 

набавка машина, улагање у простор који 
је требало прилагодити потребама про-
изводње, амбалажа, анализе производа 
и још много тога. Укупно око 20.000 евра“, 
искрено прича Душица.

Знала је да произвођачи тестенина 
нису ретки на нашим просторима, али 
је прва ствар коју је урадила било мало 
детаљније испитивање тржишта. „Потом 
сам одлучила да покренем производњу 
тестенина са иновацијом, односно да не 
правим само традиционалну тестенину, 
него да у њу убацим и додатке у виду 
поврћа и разног семења. Тада отварам 
своју предузетничку радњу, радиони-
цу за израду тестенина са најквалитет-
нијим српским сировинама у комбина-
цији са пажљиво бираним италијанским 
рецептурама. До сада сам у понуду ста-
вила седам различитих укуса - тестени-
не са поврћем: парадајз, спанаћ и папри-
ка; протеинске тестенине: голица, лан и 
црни сусам и врло популаран микс ‚фан-
ки паста‘, мешавина спанаћа, парадајза и 
црног сусама. Сваки од понуђених укуса 
долази у више облика: спирала, шкољки-
ца, чипкани резанци, таљателе и шпаге-
те“, каже наша саговорница. Додаје да је 
радионица занатског карактера и садр-
жи два начина производње. Први је ма-
шински, ту су све напред наведене врсте, 
а други је ручно рађена тестенина.

„Ручно правимо најразличитије об-
лике пуњене и непуњене тестенине, а 
купци на нашем продајном месту сваки 
дан могу купити и свежу тестенину. То 
је она која није прошла процес сушења, 
најпунијег је укуса и како кажу Италија-
ни - најцењенија. Своју тестенину за сада 
пласирамо по продавницама здраве хра-
не и по ресторанима. Најлакши део у це-
лој причи је направити производ, а најте-
жи је пласирати га на тржиште. Ту треба 
доста труда, планирања, логистике...“, 
наводи Душица и истиче да се детаљно 

посветила логистици пословања док је 
планирала сопствени бизнис.

„Међутим, када се уђе у саму реа-
лизацију, увек се појаве неочекиване ст-
вари, непредвиђени трошкови, промене 
закона и слично... Што се тиче конкурен-
ције, она постоји. Моја радионица се ис-
тиче по понуди свеже тестенине и по по-
нуди ручно рађене шарене пасте“, каже 
Душица.

„Фузија тестенина“ још увек нема 
услове за запошљавање нових радника, 
али се ближи и тај моменат. „Тренутно 
сама обављам све сегменте производње, 
продају и дистрибуцију, уз веома добро 
испланирану организацију послова. А 
да бих, поред троје деце, успела све то 
да постигнем, подршка породице је не-
опходна и на томе сам им неизмерно 
захвална“, каже мајка једне ћерке и два 
сина.

Рекла нам је да има доста планова 
које треба да реализује у будућности. 
„Тренутно сам у преговорима за извоз на 
руско тржиште. Планирам увођење но-
вих производа, амбалажу која одговара 
високим еколошким стандардима, запо-
шљавање кадра и још много тога. Циљеви 
су постављени, сад идем корак по корак 
до остварења“, оптимистички закључује 
Душица.

ШАРЕНИ РЕЗАНЦИ ОСВОЈИЛИ КУПЦЕ

Славица Даниловић

Предузетничка прича

Уз помоћ средстава која је добила на конкурсу Националне службе за 
запошљавање и уз властита улагања, Новосађанка Душица Милосављевић 

је покренула сопствени бизнис. Почела је производњу тестенина за којима је 
потражња из дана у дан све већа, а ова предузетница никако не жели да се 

задржи на постигнутом
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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. 022/638-801

Суботица 
Јована Микића 12
тел. 024/644-600

Крагујевац 
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина 
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш 
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот 
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље 
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор 
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар 
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево 
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање 
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево 
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

Нови Пазар 
Шабана Коче 18 
тел. 020/330-000

Крушевац 
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац 
Млинска 16  
тел. 016/202-411

Пожаревац 
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

Смедерево 
Др Миладина Милића 2 
тел. 026/633-900

Ужице 
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље 
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак 
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац 
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница 
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

Косовска Митровица 
Џона Кенедија бб 
тел. 028/420-600

Гњилане
Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Нови Сад  
Булевар Михаjла Пупина 6/I

тел. 021/48-85-90

Косовска Митровица
Дрварска 10

тел. 028/423-090


